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Актуальність дослідження. Через 30 років після прийняття Декларації про
державний суверенітет України її актуальність та суспільно-політичний, науковий
інтерес до неї не знизились. Її потенціал, значення та вплив на державотворчі
процеси в Україні не повністю усвідомлені та використані для побудови сучасної, модерної, незалежної держави та громадянського суспільства. Все це стимулює дослідників до нового аналізу одного з головних актів нашої держави.
Постановка питання. Особливе значення для подальшого поступу та розвитку України має аналіз висхідних правових засад, які заклали основи відродження національної суверенної державності в Україні. Роль та її значення
не повною мірою оцінені для будівництва України як демократичної, правової
держави, встановлення конституціоналізму, формування ефективної системи
державної влади та місцевого самоврядування. Реалізація Декларації спричинила глибокі трансформаційні процеси, які є одними з найскладніших теоретичних і практичних проблем, що і по нині стоять перед політичною елітою
і потребують від вчених подальшого осмислення і переосмислення принципів
і основних її положень. Порушення державного суверенітету і територіальної
цілісності України через анексію Криму і окупацію районів Південно-східної
України зумовлює необхідність посилення захисту державного суверенітету,
скеровують вчених до новаторського аналізу та осмислення суті і значення
Декларації для сучасної державотворчої практики. В сучасних умовах слід активніше використовувати її потенціал для побудови сучасної модерної держави
європейського типу.
Мета і завдання. З огляду на наведене вище, метою дослідження є осмислення основоположних засад Декларації про державний суверенітет України,
їх значення для розвитку сучасного державотворчого процесу, його якісного
поглиблення, що сприятиме побудові в Україні європейської демократичної,
правової, соціальної держави, вирішенню проблем забезпечення державного
суверенітету України в сучасних умовах.
Огляд літератури. Дослідження Декларації про державний суверенітет
України, осмислення їх ключових положень та впливу на державотворчий процес розпочалося в Україні ще з моменту її прийняття. Цьому процесу згодом
сприяло відзначення ювілейних дат прийняття Декларації, підготовка та видання
відповідної наукової та науково-публіцистичної літератури. В цьому плані слід
згадати насамперед тих хто був причетний до її розробки та прийняття. До її
творців і дослідників належать: В. Василенко, С. Головатий, І. Заєць, І. Юхновський, І. Тимченко та ін. Науковому осмисленню її положень присвятили свої праці
Ф. Веніславський, В. Гончаренко, В. Колісник, А. Корнєєв, В. Литвин, Р. Максакова,
Г. Мурашин, М. Саннікова, В. Селіванов, В. Федоренко, Ю. Шемшученко та ін.
Виклад основного матеріалу. Прихід до керма СРСР та КПРС реформаторського керівництва на чолі з М. С. Горбачовим в другій половині 1980-х років
ХХ століття та проголошення курсу на демократизацію, гласність, побудову
правової держави сприяло розвитку в національних республіках СРСР національно-державницького руху. В цих умовах наприкінці 1980-х – на початку
1990-х років ХХ століття Україна опинилась у вирі доленосних змін. Економічний
визиск УРСР, русифікація, порушення прав і свобод людини, перетворення
України в зону екологічного лиха через аварію на Чорнобильській АЕС та багато
інших причин політичного, економічного, соціального, гуманітарного характеру
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з руйнівними для української нації наслідками сприяли пробудженню в українців національної свідомості та зародження національно-демократичного руху.
В Україні почали створюватись демократичні громадські організації, навколо
яких гуртувалися антикомуністичні та антирадянські сили. В українському
суспільстві значно загострився інтерес до вивчення історії національно визвольних змагань 1917–1921 рр., політичних репресій української інтелігенції
30-початку 50-х років, голодоморів, що сприяло пробудженню національної
свідомості та потягу до усвідомлення власної національної ідентичності.
В Україні за короткий період виникло понад півсотні громадсько-політичних,
культурних та екологічних організацій і товариств, які пропагували питання
національного визволення та державного суверенітету. Серед них найвпливовішими були Народний Рух за перебудову в Україні, правозахисна Українська
Гельсінська спілка, Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, Меморіал
та інші. У березні 1990 року сорок три громадські об’єднання на чолі Рухом
створили Демократичний блок. На перших вільних виборах до Верховної Ради
УРСР Демократичний блок отримав 111 мандатів. Невдовзі народні депутати
від цього блоку створили в парламенті опозиційну до комуністичної більшості
Народну раду у складі 124 депутатів на чолі з академіком І. Юхновським1.
Народна рада стала виразником національних інтересів та рушійною силою в боротьбі за досягнення державного суверенітету України. Стратегічною і кінцевою метою опозиції було проголошення державної незалежності
України. Першочерговою вимогою представників Народної ради в парламенті було включення до порядку денного сесії новообраного складу Верховної
Ради пункту про прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Проти цього в парламенті виступали представники комуністичної більшості
(239 депутатів), які об’єдналися в депутатську групу «За Радянську суверенну
Україну» на чолі з Першим секретарем ЦК КПУ С.Гуренком. Але під тиском
суспільно-політичних подій, що розвивалися в Україні, представники КПУ
змушені були звернутися до проблем суверенізації УРСР. Однак їх позиція
та діяльність більше нагадували імітацію діяльності в питаннях суверенітету
України. Суть позиції компартії та її народних депутатів полягала в тому, що
вони не йшли далі проголошення економічного суверенітету і самоврядування УРСР в межах «нового типу зв’язків, у народногосподарському комплексі
СРСР». Вони виступали за утвердження державного суверенітету Української
РСР на основі її входження до складу нової оновленої радянської федерації.
Компартія України закликала комуністів – народних депутатів рішуче боротися проти «екстреміських елементів», що виступали в Україні за вихід республіки із СРСР та взяти активну участь в розробці нового союзного договору
та створення оновленого Союзу. Про це наголошувалося в резолюції ХХVІІІ
з’їзду КПУ «Про державний суверенітет УРСР», який відбувся 19–23 червня 1990 року. Фактично позиція компартії була спрямована проти досягнення суверенітету та державної незалежності України. Вище зазначені рішення
приймалися керівництвом компартії, коли в парламенті вже відбувалося обговорення численних проектів Декларації про державний суверенітет України і
здійснювалась робота над створенням консолідованого зведеного її проекту.
Питання про необхідність ухвалення Верховною Радою Декларації вперше
в практичному плані було поставлене представниками Народної Ради в квітні
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1990 року. В цей час було створено Робочу групу з народних депутатів, науковців та відповідальних працівників апарату Верховної Ради УРСР на чолі з С.
Дорогунцовим. Група за основу напрацювання проекту Декларації взяла проект написаний професором В. Василенком. Цей проект та проект Закону про
державний суверенітет України професора П. Мартиненка стали фундаментом
зведеного тексту проекту Декларації про державний суверенітет Української
РСР, який з’явився в травні 1990 року. Зазначений документ був результатом
роботи не лише Робочої групи, але й участі всіх народних депутатів, які погодилися працювати над Декларацією.
Запропонований проект складався з одинадцяти розділів і завершувався двома: «Невід’ємні суверенні права Української РСР» та «Новий Союзний договір»,
що було наслідком досягнутого компромісу між народними депутатами Народної
ради та групи «За Радянську суверенну Україну», щодо подальшої долі Декларації.
Робочою групою також були підготовлені проекти Звернення Верховної
Ради УРСР до найвищих органів влади союзних республік (в ньому були закладені процесуальні принципи, щодо вироблення нового Союзного договору)
та Постанови Верховної Ради про порядок здійснення Декларації про державний суверенітет Української РСР. На початку червня Президія Верховної Ради
УРСР схвалила зазначені проекти та оприлюднила їх серед всіх народних
депутатів для обговорення.
Підготовка та обговорення положень майбутньої Декларації спричинили
сплеск активності законотворчої діяльності. До Комісії з питань державного
суверенітету, міжреспубліканських та міжнаціональних відносин Верховної
Ради були подані проекти Декларації від народних депутатів Ю. Гнаткевича,
С. Головатого (у співавторстві з І. Тимченком), М. Косіва, С. Семенця та Т. Яхеєвої,
С. Хмари. Згодом народні депутати І. Валеня, І. Заєць та Л. Скорик, О. Коцюба,
Л. Лук’яненко та депутатська група «Незалежність», яка представляла Українську Гельсінську спілку подавали та поширювали свої проекти Декларацій.
До Верховної Ради було подано всього сім проектів Декларації про державний
суверенітет2. Всі вони дуже різнилися між собою, проте їх умовно можна
було поділити на дві групи, кожна з яких мала свою концептуальну схожість
і спорідненість. Більшість проектів Декларації авторами яких були І. Валеня,
Ю. Гнаткевич. С. Головатий, І. Тимченко, М. Косів, О. Коцюба, С. Семенець та
Т. Яхеєва виходили з необхідності побудови України, як суверенної держави,
але поєднаної з СРСР, через укладення між радянськими республіками нового
союзного договору. Проекти запропоновані Л. Лук’яненком, С. Хмарою та депутатською групою «Незалежність» передбачали вихід України з СРСР та
відновлення її державної незалежності.
Посилення самостійницьких тенденцій в суспільстві та серед народних депутатів сприяло зростанню кількості прихильників ідеї суверенітету і незалежності. За цих умов монолітна комуністична більшість в парламенті у питаннях
змісту та розгляду Декларації поділилась на три групи: суверен комуністів,
поміркованих та імперкомуністів. Імперкомуністи займаючи ортодоксальну
позицію намагалися всіляко відтермінувати, а в кращому випадку заблокувати
розгляд Декларації. Суверенкомуністи підтримували позицію націонал-демократичних сил, які виступали за проголошення державної незалежності та
виходу України з СРСР. Гостра боротьба в парламенті навколо проекту спри-
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яла появі документа, який віддзеркалював прагнення українського народу до
утвердження незалежної держави в Україні.
В результаті обговорення проекту Декларації на пленарних засіданнях Верховної Ради протягом 28–30 червня 1990 року було доручено Комісії з питань
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин
узагальнити результати дискусій в парламенті, проаналізувати всі інші наявні
проекти, висловлені пропозиції і внести на розгляд парламенту узгоджений
проект Декларації.
16 липня 1990 року після постатейного обговорення Декларація про державний суверенітет України була прийнята. За проголосувало 355 депутатів, проти – 4,
утримався – 1. За уточненими даними за проголосувало – 357, проти – 3, утрималося – 0, не голосувало – 26. Пізніше 17 народних депутатів звернулися до
Секретаріату Верховної Ради з офіційними заявами про зарахування їхнього
голосу «за»3. Верховна Рада України цього ж дня встановила 16 липня Днем
проголошення незалежності України і постановила відзначати цей день щорічно,
як державне загальнонародне свято.
У структурному відношенні Декларація про державний суверенітет України
складається з преамбули і десяти розділів: самовизначення української нації;
народовладдя; державна влада; громадянство України; територіальне верховенство; економічна самостійність; економічна безпека; культурний розвиток; зовнішня і внутрішня безпека; міжнародні відносин4. Розділи Декларація логічно
структуровані, мають глибоке змістовне наповнення і охоплюють всі основні
сфери суспільної та державної життєдіяльності. Подібно статтям законодавчих
актів, положення всіх її розділів були сформульовані чітко, конкретно й однозначно.
У розділі І «Самовизначення української нації» зазначено: «Українська PCP
як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі
здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення».
У розділі II «Народовладдя» проголошено основні засади реального народовладдя, зокрема вказано, що громадяни республіки всіх національностей становлять народ України, який є єдиним джерелом державної влади в республіці:
повновладдя народу України реалізується на основі Конституції як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної, і місцевих рад
УРСР; від імені всього народу може виступати виключно ВР УРСР. Розділ III
«Державна влада» містить головні засади організації і здійснення державної
влади. Зокрема, зазначається, що державна влада здійснюється за принципом її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову, і це є першим офіційним визнанням в
Україні принципу поділу влади. У розділі IV «Громадянство Української PCP»
громадянство УРСР проголошено як самостійне, а не похідне від союзного,
громадянства. У розділі V «Територіальне верховенство» утверджується територіальне верховенство УРСР, яке означає, що УРСР здійснює верховенство
на всій своїй території. У розділі VI «Економічна самостійність» встановлено, що
УРСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах,
що народ України має виключне право на володіння, користування і розпоряджання національним багатством, і що УРСР забезпечує захист усіх форм власності, тобто проголошується в повному обсязі суверенітет України в економічній
сфері. У розділі VII «Екологічна безпека» утверджується державний суверенітет в екологічній сфері, а в розділі VIII «Культурний розвиток» – державний
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суверенітет у культурі, (духовному) житті народу. Розділ IX «Зовнішня і внутрішня безпека» формулює принципи безпеки; розділ X «Міжнародні відносини»
визначає основні засади цих відносин, визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класови¬ми, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права
перед нормами внутрішнього права5.
У жовтні 1990 року Верховна Рада ухвалила Концепцію реалізації Декларації
про державний суверенітет України.
Серед першочергових заходів в досягненні реального суверенітету було
ухвалення Верховною Радою Закону «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР» та прийняття інших законів. Ґрунтуючись на
положеннях Декларації парламент вніс низку радикальних змін до Основного
Закону. З розділу І «Політична система» було вилучено статтю 6 про керівну і спрямовуючу роль компартії в державному і суспільному житті; замість
принципу демократичного централізму запроваджувався принцип розподілу
повноважень державних органів, які формуються на засадах виборності за
участю всіх політичних партій і громадських організацій республіки. Із глави
УП «Українська РСР – союзна республіка у складі Союзу РСР» були вилучені
частини друга і третя статті 68, які обмежували державну владу УРСР повноваженнями СРСР. Замість положення статты 71 про обов’язкові дії законів СРСР
на території УРСР запроваджувалася норма: «На території Української РСР забезпечується верховенство законів республіки». Законом «Про внесення змін і
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР від 19 червня
1991 року парламент наділявся правом зупиняти дії актів Кабінету Міністрів
СРСР, міністерств СРСР, інших підвідомчих органів Кабінету Міністрів СРСР
на території радянської України у разі їхньої невідповідності Конституції та
законам Української РСР. Прийняті закони були спрямовані на відновлення суверенних повноважень і утвердження пріоритету республіканської юрисдикції
над союзним законодавством6.
Наступним важливим кроком було забезпечення економічного суверенітету
УРСР. В цьому контексті було прийнято ряд законів, зокрема «Про ціни та ціноутворення», «Про державну податкову службу в Українські РСР», «Про бюджетну систему Української РСР», «Про власність», «Про підприємництво»,
«Про банки та банківську діяльність», «Про ціни, папери та фондову біржу»,
«Про систему оподаткування» та ін. Прийняття зазначених законів сприяло
створенню Національного банку, республіканських акціонерних банків, запровадження власного державного бюджету, визначення джерел бюджетних надходжень, формування ринку цінних паперів та з часом запровадження національної грошової одиниці – гривні.
Для формування національної економіки та забезпечення економічного суверенітету республіки велике значення мали прийнятті закони «Про передачу
підприємств і організацій металургійних та вугільної промисловості СРСР, що
розташовані на території УРСР, у власність республіки», а згодом передачу інших підприємств важкої промисловості, що знаходились на території України.
Згодом були прийняті закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про
митну справу Української РСР» та ряд постанов Верховної Ради «Про надзвичайні заходи із забезпечення матеріальними ресурсами підприємств, об’єднань
та організацій на території Української РСР», «Про часткове припинення дії
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на території Української РСР» статті 8 Закону СРСР «Про союзний бюджет на
1991 рік», які були спрямовані на реалізацію Декларації та створення самостійного національного економічного організму7.
Реальним кроком на шляху суверенізації України було прийняття законодавчих актів спрямованих на створення органів державної влади незалежних
від союзного центру, насамперед Ради Міністрів УРСР. Конституційні зміни від
24 жовтня 1990 року виводили республіканський уряд у своїй діяльності з підпорядкування органів СРСР та виконання ним вимог Конституції СРСР. Законами
України від 18 квітня та 13 травня 1991 року в Україні утворювався Кабінет
Міністрів УРСР. А конституційні зміни від 21 травня 1991 року встановлювали
статтю 115, що «Кабінет Міністрів України є найвищим органом державного
управління в Українській РСР». Законом від 19 червня 1991 року «Про винесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР»
уточнювався статус Верховної Ради, як найвищого законодавчого органу та
Кабінету Міністрів, як найвищого органу державного управління Республіки8.
Вагомим етапом у створенні ефективної системи органів державної влади
стало прийняття 5 липня 1991 року Законів України «Про заснування поста
президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», «Про президента Української РСР» та «Про
вибори президента Української РСР», які створювали новий інститут державної влади – інститут президента, як найвищу посадову особу України і главу
її виконавчої влади. Президент наділявся широкими повноваженнями: правом
видання указів, виконання яких було обов’язковим на всій території України;
зупинення рішень органів виконавчої влади СРСР на території республіки, у
випадку якщо вони суперечили республіканській Конституції9. Ці та інші заходи свідчили про реалізацію передбаченого Декларацією принципу розподілу
державної влади.
Важливим напрямком суверенізації України, зміцнення національної державності та її захисту стали заходи спрямовані на створення власних Збройних
Сил та правоохоронної системи. 30 липня 1990 року була прийнята постанова
Верховної Ради «Про проходження строкової військової служби громадянами
Української РСР та використання працівників правоохоронних органів республіки за її межами». Україна перебрала на себе юрисдикцію у комплектуванні збройних сил на своїй території і щодо військових частин дислокованих
в Україні. Змінами внесеними до Конституції УРСР від 24 жовтня 1990 року
були вилучені положення із статей 29 і 30 про збройні сили СРСР. В новій
редакції цих статей закріплювався порядок проходження військової служби
громадянами Української РСР та обов’язки державних органів та громадських
організацій, службових осіб і громадян щодо забезпечення безпеки країни та
зміцнення її обороноздатності. Було створено фундамент для створення національних Збройних Сил.
Відбулося оновлення статті 162 Конституції УРСР, за якою прокурорський
нагляд та органи прокуратури виводились з підпорядкування генерального
прокурора СРСР. Найвищий нагляд за виконанням законів на території України
відповідно до нововведення здійснюється генеральним прокурором Республіки та підлеглими йому прокурорами. Генеральний прокурор УРСР призначався
Верховною Радою УРСР і тільки їй був підзвітний. Закон декларував, що органи
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прокуратури у здійснені своїх повноважень є незалежними і керуються Конституцією та законами УРСР.
Декларація про державний суверенітет України стала основоположним актом,
визначила новий статус України: проголосила її державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її
території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.
Без Декларації про державний суверенітет України, яка започаткувала
найновітніший етап державотворчого процесу, неможливими були б наступні кроки на цьому шляху. Декларація стала першим і визначальним чинником
фактичного і юридичного утвердження суверенної і незалежної України, поява
якої стала закономірним підсумком всього попереднього розвитку українського народу. На історичній відстані, через третину століття все більше і більше
очевидною і значущою постає її епохальна роль в модерному новітньому державотворчому процесі. Завдяки програмним принципам і положенням втілених в ній, як – самовизначення українського народу, утвердження суверенітету,
розвиток демократичного суспільства, всебічного забезпечення прав і свобод
людини, досягнення економічного і соціального добробуту суспільства, його
культурного і духовного відродження на національних засадах, становлення
суверенної державної влади в межах республіки, необхідність побудови правової держави і розвиток самоврядних засад народу, миролюбність зовнішньої
політики України та інші принципи справили величезний вплив на цивілізаційний вибір та трансформацію українського суспільства.
Декларація стала політичним документом, який за силою свого впливу на
суспільні перетворення мав значення конституційного акту. За своєю природою
це був революційний документ. Він декларував радикальну зміну світоглядних
і ціннісних орієнтацій нашого суспільства та визначав шляхи його розвитку.
Положення Декларації відповідали волевиявленню народу, акумулювали його
віковічне прагнення та втілювали найкращі ідеї про організацію держави і суспільства закладених в попередніх вітчизняних конституційних актах, декларували необхідність підготовки і прийняття нового Основного Закону України.
Декларація заклала правові основи нашої суверенної державності: верховенство Конституції України та її законів на території України, її право на власні
Збройні Сили, органи безпеки, недоторканість її території, право мати власне
громадянство, самостійно вирішувати державне і суспільне облаштування в
усіх сферах, право вільного національного і духовного розвитку української
нації та національних меншин, право самостійно визначати економічний статус, безпосередньо здійснювати рівноправні зносини з іншими державами та
самостійно укладати міждержавні та міжнародні договори.
Декларація знаменувала зародження сучасного конституціоналізму в Україні і стала відправною засадою формування правової моделі конституційного
устрою незалежної держави, забезпечила істотні його трансформації та всієї
правової системи України. Адже в ній сформульована і закріплена низка принципових положень конституційного ладу: про народовладдя ( народ України є
єдиним джерелом державної влади), здійснення влади за принципом її поділу
на законодавчу, виконавчу і судову, національне громадянство, права і свободи
людини, територіальне верховенство і економічна самостійність держави, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими і загальновизнаних норм
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міжнародного права над нормами внутрідержавного права. Крім того формулювання схваленої назви «Декларації про державний суверенітет України» означало, що Верховна Рада УРСР виражаючи волю народу, заявила про суверенну
його державність під назвою «Україна».
Декларація, як зазначається в її тексті стала основою для розробки і прийняття нової Конституції і законів, не Української РСР, а України. В ній були
вперше задекларовані основоположні принципи, державно-правові ознаки, які
визначили новий правовий статус України.
На Декларації прийнятій в умовах існування СРСР, позначився її компромісний характер: вона істотно обмежила владу союзної держави, але не скасовувала її. Це був документ, написаний з урахуванням існуючих політичних
реалій (домінування компартії, розстановки політичних сил в республіці та союзній державі) і конкретної ситуації того періоду, творці якого пішли шляхом
створення передумов проголошення незалежності України. За змістом Декларація могла б відіграти роль малої Конституції України. Проте час реалізації
її положень в повному обсязі тоді ще не настав через існування об’єктивних і
суб’єктивних внутріреспубліканських факторів і за своєю юридичною природою вона залишилась квазіконституційним актом. Не було відповідного сприйняття цього акту європейським та світовим співтовариством. Не випадково
провідними західними країнами та лідерами української діаспори Декларація
була сприйнята обережно, як символічний документ і розцінювалась як програма намірів та прагнень майбутньої України.
Декларація про державний суверенітет України за своїм змістом була стратегічним документом, закріплювала високий ступінь суверенізації України у
складі союзної держави і наближала її до здобуття реальної незалежності. Найважливіше значення Декларації як такої виявилось у втіленні її в Акті проголошення незалежності України. Верховна Рада України через рік після прийняття
Декларації урочисто проголосила незалежність України та створення суверенної
держави – України, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет. Цим
засвідчується зв'язок державотворчого процесу: метою ухвалення Акту проголошення незалежності була реалізація Декларації про державний суверенітет10.
Декларація про державний суверенітет України заклала основи системи
права і законодавства суверенної України. Вона стала інструментом поступового мирного демонтажу радянської правової системи. Декларація створила
нормативні підстави для трансформації успадкованих від радянської України
правових конструкцій, структур та механізмів тоталітарної союзної державності в інститути національної суверенної демократичної правової цивілізованої держави.
Вона фактично мала статус конституційного закону. Декларація не змінювала і не замінювала Конституцію УРСР, однак рівноправно діяла з нею і виконувала роль стратегічного дороговказу для парламенту та уряду на розбудову
правової та інституційної структури, характерної для незалежної держави. На
рівні Верховної Ради здійснення Декларації відбувалося шляхом вироблення концепції нової Конституції України та проекту нового Основного Закону
України, ухвалення законів та постанов, які вносили зміни в чинну тоді Конституцію УРСР 1978 року та спрямованих на поступове правове забезпечення
формування політичних, правових та економічних підвалин суверенітету.
Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В. Декларація про державний суверенітет України...
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Висновок. Декларація про державний суверенітет України заклала конституційно-правові основи створення незалежної Української держави, власної
національної правової системи і системи органів державного управління та
заклала цінності, які стали фундаментальними для Конституції 1996 року, для
всього конституційного законодавства11, фактично і практично передбачала всі
засади конституційного ладу незалежної України.
У змістовному аспекті вона була виваженим і обґрунтованим документом,
написаним з урахуванням не тільки політичних реалій, й конкретної ситуації
того періоду що склалася в Україні. На момент прийняття Декларація була
значною мірою символічним документом, своєрідним знаковим політичним
кроком в правильному руслі, який свідчив, що Україна, здійснивши подальші
кроки, зможе вийти на шлях цивілізованого європейського розвитку. Реалізація
положень Декларації у повному обсязі була обмежена перебуванням Республіки
у складі СРСР, але вона для останнього стала фактором його розпаду.
Декларація була визначальною віхою конституційного процесу в Україні,
забезпечила якісні та системні зміни в державі та суспільстві. У її тексті нічого не сказано про втрату нею чинності чи то з прийняттям Конституції, чи то
по настанні певної дати або якихсь суспільних чи політичних явищ, жодним
нормативно-правовим актом її не було скасовано. Таким чином, Декларація
про державний суверенітет України є чинним документом12. Важливо, що з
кожним роком поглиблюється усвідомлення значення Декларації, а особливо
в нинішній час. Сьогодні перед Україною стоять складні і великі завдання, що
випливають з Декларації: системний захист державного суверенітету в умовах
загрози існування територіальної цілісності, реальне практичне його наповнення, створення для його захисту сучасних модернізованих Збройних Сил,
всестороннє досягнення єдності і згуртування народу, суспільства, зміцнення
та розвиток економічного потенціалу, поглиблення демократії, створення ефективної системи державної влади, реальний захист прав і свобод людини і громадянина, побудова сучасної розвиненої модерної держави та забезпечення її
успішної європейської інтеграції.
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Introduction. 30 years after the adoption of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine,
its relevance and socio-political interest have not diminished. The potential of its importance
and the impact on state-building processes in Ukraine are not fully understood and used to
build a modern, modern independent state in Ukraine. All this encourages scientists to reanalyze one of the main acts of our country.
Of particular importance for the further progress and development of Ukraine is the analysis
of the ascending legal principles that laid the foundations for the revival of national sovereign
statehood in Ukraine. The purpose of the study is to understand the basic principles of the
Declaration on State Sovereignty of Ukraine, their importance for the development of modern
state-making process, its deepening, which will contribute to building a European democratic,
legal, social state in Ukraine, solving problems of securing state sovereignty of Ukraine in modern
conditions violating its territoriality .
The aim of the article. The article raises the problem of conceptual essence of the main
provisions of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine, the problems of their realization
in the legal, political, economic spheres, national security and protection of statehood,
implementation of foreign policy and European orientation of Ukraine, and their influence on
the development of the state-making process and the sovereignty of Ukraine.
Results. The factors of acceptance of the Declaration on the Proclamation of Ukraine's
Sovereignty, the doctrinal principles of state sovereignty and their implementation in the statemaking practice of Ukraine in the main spheres of state and public life before the proclamation
of independence on August 24, 1991 are revealed in the article. The generator of ideas of
sovereignty and the driving force behind the adoption of the Declaration were nationaldemocratic forces. The declaration was adopted by more than a constitutional majority, which
confirmed the nationwide support for the ideas of Ukraine's sovereignty.
Conclusions. The Declaration became a fundamental act, which had the meaning
of a constitutional act. It was a revolutionary document that declared a radical change in
worldviews and values for society and defined the ways of its development and strategic
directions of building a sovereign state in Ukraine. The Declaration laid the legal foundations
of statehood: the rule of the Constitution and laws of Ukraine, its right to its own Armed
Forces, security bodies, inviolability of its territory, right to its own citizenship, right to free
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national and spiritual development of the nation, independently determine the economic status
and pursue foreign policy, etc. It marked the birth of modern constitutionalism in Ukraine
and became the basis for the development and adoption of a new democratic Constitution.
It was a strategic document that embodied the conceptual foundations of state-building, the
construction of civil society and their purpose.
Key words: Ukraine, Verkhovna Rada, Declaration, State, Sovereignty, Principles, Sections
and Regulations, Legislative Process, Constitution, Historical Significance.
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ПЕРЕМОЖЦІ ВІЙНИ І СТРАЖІ МИРУ
(ДО 75-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ)
Поряд з іншими важливими подіями нинішній 2020 рік відзначиться в світовій історії 75-річчям від часу завершення Другої світової війни – найжорстокішої за все існування людської цивілізації. Величезний тягар минулої війни
припав на долю України та її населення, яке опинилося в жахливих умовах
німецько-фашистської окупації. Близько 7 мільйонів українців воювали проти фашистської навали, жертвуючи своїм життям і здоров’ям в ім’я Великої
Перемоги. Тисячі людей разом з евакуйованими на Схід підприємствами наближали її в тилу. До числа учасників і свідків минулої війни належить значна
частина наукових співробітників Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, які в різні роки працювали і ще продовжують працювати,
зміцнюючи правову основу незалежної України. Значна частина подій Другої
світової війни прослідковується у біографіях вчених-правознавців. Відтак маємо вагомі підстави згадати їх усіх поіменно.
Вчені-правознавці, які здобували Перемогу на різних фронтах
та безпосередньо в горнилі бойових дій Другої світової війни
Борис Мусійович Бабій (1914–1993). З 1940 р. перебував на службі в Червоній Армії, був помічником воєнного прокурора Київського особливого військового округу. З початком війни у складі Південно-Західного фронту як військовий прокурор брав участь в обороні Києва. У 1942–1943 рр. служив у апараті
Головної військової прокуратури РСЧА. З осені 1943 р. – знову на фронті на
посадах старшого помічника, заступника прокурора 2-го Українського фронту.
Брав участь у Корсунь-Шевченківській, Ясько-Кишинівській, Дебреценській,
Будапештській, Празькій операціях. Перемогу зустрів у діючій армії, демобілізувався в серпні 1947 р. у званні підполковника юстиції. З утворенням у 1949 р.
у складі Академії наук УРСР Сектора держави і права працював його ученим
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секретарем, пізніше – заступником завідувача установи. У складі Сектора, потім Інституту Б. М. Бабій сформувався як відомий вчений-правознавець – доктор юридичних наук, професор, академік АН УРСР, академік Академії правових наук України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
З 1968 р. – член Президії АН УРСР, академік-секретар Відділення економіки,
історії, філософії і права. У 1974–1988 рр. – директор Інституту держави і права АН УРСР. З 1988 р. – радник Президії АН України. Б. М. Бабій досліджував
проблеми історії держави і права України. Основні праці: «Возз’єднання Західної України з Українською РСР» (1954 р.), «Місцеві органи державної влади
Української РСР в 1917–1920 рр.» (1956 р.), «Українська радянська держава
в період відбудови народного господарства (1921–1925 рр.)» (1961 р.), «Союз
РСР і роль України в його утворенні» (1972 р.), «Нарис розвитку правових
досліджень в Українській РСР» (1984 р.). Відповідальний редактор і один з
провідних авторів двотомної праці «Історія держави і права Української РСР»
(1987 р.). Брав безпосередню участь у розробці проектів Конституції УРСР
1978 р., Зводу законів УРСР, ряду законодавчих актів.
Володимир Дмитрович Бабкін (1924–2018). У 1941 р. закінчив 13-у спеціальну артилерійську школу в Києві. До 1943 р. працював у тилу токарем
на воєнному заводі в м. Омську. В 1943–1944 рр. навчався в Омському військово-піхотному училищі. З вересня 1944 р. – на фронті. Воював на 3-му Прибалтійському і 3-му Білоруському фронтах. У боях під Кенігсбергом отримав
тяжке поранення. Війну закінчив у званні лейтенанта. У мирний час – доктор
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; теоретик та історик права, філософ права, політолог, педагог, вчений-енциклопедист.
У 1993–2018 рр. працював в Інституті на посаді провідного наукового співробітника. Зробив вагомий внесок у підготовку «Юридичної енциклопедії» у 6-и
томах, «Антології української юридичної думки» в 10-и томах (2002–2005 рр.),
«Політологічного енциклопедичного словника» (1997 р., 2004 р.). Один з ініціаторів запровадження політичної науки і освіти в Україні. Автор багатьох праць
із питань юридичної і політичної наук, правової педагогіки. Широку популярність серед наукової громадськості здобули ініційований ним перший навчальний посібник з політології (1992 р.) та монографія «Народ і влада» (1996 р.).
В. Д. Бабкін зробив вагомий вклад у підготовку наукових кадрів – докторів і
кандидатів юридичних і політичних наук.
Вадим Євгенович Бражников (1923–1991). На початку липня 1941 р. був
призваний на військову службу. В діючій армії воював з травня 1942 р. Брав
участь у Сталінградській битві, битві на Курській дузі, форсуванні Дніпра, в
Ясько-Кишинівській операції та ін. Воював на Калінінському, Сталінградському, Донському, Воронезькому, Степовому, 2-му Українському фронтах. Був командиром стрілецького відділення, старшим радіотелеграфістом, начальником
радіостанції. Був двічі поранений. Закінчив війну сержантом. Після війни –
кандидат юридичних наук, фахівець у галузі державного права, історії держави
і права, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. В Інституті
працював з 1961 р. молодшим, старшим науковим співробітником. Досліджував правові проблеми організації, діяльності і статусу місцевих органів влади, статусу депутата, функціонування виборчої системи, розвитку політичної
організації суспільства тощо. Основні праці: «Постійні комісії сільських рад»
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(1955 р.), «Постійні комісії районних рад» (1957 р.), «Обласна рада депутатів
трудящих» (1959 р.), «Місцеві ради УРСР на новому етапі» (1962 р.), «Нормативне регулювання діяльності місцевих Рад» (1982 р.), «Керівництво Рад народних депутатів економічним і соціальним розвитком» (1986 р.).
Галій Юхимович Бувайлик (1921–1984). У серпні 1940 р. був призваний до
лав Червоної Армії. Проходив службу в Ленінградському військовому окрузі на
радянсько-фінському кордоні в районі м. Виборга. На початку війни брав участь
у боях на Ленінград¬ському фронті. Наприкінці 1941 р. був тяжко поранений і
евакуйований в госпіталь на Урал. Після госпіталю воював на Ленінградському, 3-му Білоруському та 1-му Українському фронтах. Брав участь в операції
«Багратіон». У 1950–1953 рр. навчався в аспірантурі Сектора держави і права
АН УРСР. З 1953 р. працював у МЗС УРСР спочатку другим, а потім першим
секретарем. 1968 р. під керівництвом академіка АН УРСР В. М. Корецького захистив кандидатську дисертацію «Міжнародний контроль за виробництвом і розподілом наркотичних засобів». У 1971–1984 рр. працював у Інституті на посаді
старшого наукового співробітника. Досліджував питання міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин, зовнішньоекономічних
зв’язків СРСР, економічної інтеграції, розвитку міжнародного співробітництва
і міжнародного права. З 1983 р. – доктор юридичних наук. Автор монографії
«Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (1977 р., премія
ім. Д. З. Мануїльського АН УРСР, 1979 р.). Співавтор праць: «У боротьбі за ліквідацію колоніалізму» (1974 р.), «Програма боротьби за мир і свободу народів»
(1980 р.), «Загальновизнані норми в сучасному міжнародному праві» (1984 р.).
Олександр Федорович Висоцький (1921–2007). З 1939 р. у Червоній Армії. Службу проходив в 9-му окремому Мегринському прикордонному загоні
(м. Мегри, Вірменська РСР). З початком війни був направлений в Іран у складі
41-ї армії, яка перебувала там з вересня 1941 р. за погодженням між урядом
СРСР та Великої Британії, стратегічно забезпечуючи ведення бойових дій
проти німецько-фашистських військ на території СРСР та перешкоджаючи їх
вторгненню у Велику Британію, захопленню Афганістану, Ірану, Іраку, Індії
та інших країн. У 1943 р. О. Ф. Висоцький перейшов на службу до Комітету
державної безпеки СРСР. З 1969 р. працював у Інституті, де він сформувався
як юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України. Досліджував актуальні проблеми міжнародного морського права та морського права України. Автор праць: «Вирішити проблему Гибралтару відповідно до принципів Статуту ООН» (1969 р.); «Свобода
наукових досліджень у відкритому морі – загальновизнана норма в міжнародному морському праві» (1971 р.); «Правові проблеми свободи наукових
досліджень у Світовому океані» (1974 р.); «Чорне море: міжнародно-правові
питання» (1979 р.); «Загальновизнані норми і питання регіоналізму в міжнародному морському праві» (1984 р.); «Міжнародно-правова охорона окремих
районів Світового океану від забруднення» (1984 р.); «Морський регіоналізм»
(1986 р.); «Національна програма України з використання і захисту від забруднення річки Дунай» (1992 р.); «Питання реалізації морської правосуб’єктності
України» (1995 р.); «Сучасне міжнародне морське право та його застосування Україною» (1995 р.); «Актуальні проблеми делімітації Азовського моря»
(2003 р.) та ін.
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Микола Іванович Данченко (1923–1993). З липня 1941 р. – в лавах Червоної
Армії. З листопада 1941 р. – курсант Чугуївського авіаучилища, а пізніше – пілот-інструктор Сорочинської авіашколи першочергового навчання. Після закінчення
Дніпропетровського артилерійського училища з квітня 1943 р. і до закінчення війни служив у артилерії. Брав участь у звільненні Дніпропетровщини та
Донбасу. Війну закінчив на території Прибалтики командиром артилерійської
установки у званні молодшого сержанта. Після війни – суддя, член Верховного
Суду УРСР, кандидат юридичних наук, фахівець у галузі трудового права. В
Інституті працював з 1971 р. старшим науковим співробітником. Автор праць
«Честь і обов’язок» (1967 р.), «Соціалістична дисципліна праці – резерв збільшення суспільного багатства», 1975 р., у співавторстві), «Громадські організації і соціалістичне самоврядування народу» (1977 р.), «Рівноправність жінок:
дійсне і уявне» (1979 р.), «Правова охорона праці жінок у СРСР» (1985 р.) та ін.
Володимир Петрович Зенін (1922–?). 1940 р. був призваний до армії і направлений до Ленінградського артилерійського училища. На початку війни
В. П. Зеніну було присвоєно звання лейтенанта і вже в липні 1941 р. він був відправлений на фронт. Брав участь у бойових діях на Південному, Волховському,
Південно-Західному, Степовому, 2-му Українському і 1-му Білоруському фронтах, в обороні Ленінграда, в звільненні Варшави, у форсуванні Дніпра, в битві на
Курській дузі, в Люблінсько-Варшавській, Познанській і Берлінській операціях.
Був командиром взводу, батареї, начальником штабу дивізіону, першим помічником начальника штабу ракетно-артилерійського полку. Закінчив війну гвардії
капітаном. Після війни служив у військовому трибуналі – в Польщі, Німеччині, в
Туркестанському військовому окрузі. Звільнився в запас 1966 р. у званні підполковника юстиції. В Інституті В. П. Зенін працював з 1969 р. Досліджував теоретичні проблеми державного будівництва, забезпечення прав і свобод громадян,
ролі робітничого класу в розвитку суспільства, інформаційного супроводження
процесу вдосконалення законності та правопорядку, стану і перспектив виробничих відносин, групової свідомості та правовідносин окремих категорій населення, правового виховання населення. Основні праці: «Робітничий клас і колгоспне
селянство: зближення їх правових статусів» (1976 р.), «Форми і методи правового виховання населення» (1977 р.), «Соціологічне дослідження рівня правової
свідомості та інформованості громадян» (1978 р.), «Правове виховання і соціальна активність громадян» (1979 р., у співавт.), «Ставлення громадян до правових
вимог» (1979 р.), «Реальний соціалізм: демократія і право» (1982 р., у співавт.),
«Конституція СРСР і зміцнення правової основи державного і суспільного життя» (1983 р., у співавт.), «Правове виховання молоді» (1985 р., у співавт.).
Григорій Кононович Кушпет (1908–?). У 1930 р. був призваний до лав
Червоної Армії, в подальшому став кадровим військовим. Закінчив Військове
піхотне училище в Рязані та Військове залізничне училище ім. М. В. Фрунзе у
Ленінграді, після якого був направлений у 65-й окремий залізничний батальйон,
у складі якого він пройшов усю війну. Був командиром взводу, роти, заступником командира батальйону. Брав участь в обороні Москви, визволенні Вязьми,
Смоленська, Мінська, Вільнюса, Кенігсберга. Закінчив службу в званні підполковника. Прийшов на роботу в Інститут 1975 р. вже у пенсійному віці. Упродовж
майже 15 років обіймав посаду завідувача господарською частиною. У пам’яті всіх, хто його знав, залишилися спогади про нього як про добропорядного,
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чесного і сумлінного працівника. Його поважали за працелюбність, бездоганне
ставлення до своїх службових обов’язків, чуйність і повагу до людей та їхніх
потреб. Його турботи були спрямовані на забезпечення належних умов роботи
Інституту, підтримки в ньому чистоти і порядку, належного стану приміщень,
меблів, обладнання. Брав активну участь у роботі організації ветеранів Інституту.
Тимофій Микитович Лісниченко (1915–2001). У 1937–1946 рр. перебував
на службі у Військово-Морському Флоті СРСР. Учасник бойових дій у роки
війни. Брав участь в обороні Севастополя і Кавказу. В повоєнні роки – кандидат
юридичних наук, фахівець у галузях житлового права і державного управління.
В Інституті працював у 1958–1984 рр. молодшим, старшим науковим співробітником. т. М. Лісниченко постійно і плідно співпрацював з правоохоронними
і судовими органами. Брав активну участь у законопроектній роботі, був членом Науково-консультативної ради при Прокуратурі УРСР та при Верховному
Суді УРСР. Широке визнання юридичної громадськості одержали його монографічні дослідження «Правові питання колективного житлового будівництва»
(1961 р.), «Житлове законодавство Української РСР» (1965 р.), «Житлово-будівельна кооперація» (1966 р.), «Житлові права громадян» (1976 р.), «Організаційно-правові питання управління житловими фондами» (1977 р.).
Федір Андрійович Лопушанський (1920–2001). З 1941 р. – на фронті, в серпні був поранений. Після лікування в госпіталі воював у складі 4-ї повітряно-десантної бригади, а згодом – у 2-му повітряно-десантному корпусі. У 1942–
1944 рр. – сапер-підривник у 4-му саперному батальйоні 32-ї гвардійської
стрілкової дивізії. У 1944 р. був вдруге тяжко поранений, внаслідок чого став
інвалідом війни. В Інституті працював з 1965 р. – науковим співробітником,
старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником. Доктор юридичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України. Досліджував
проблеми боротьби зі злочинністю, удосконалення слідчої профілактики злочинів. Основні праці: «Запобігання злочинам органами попереднього слідства»
(1973 р., у співавт.), «Слідча профілактика злочинів: досвід, проблеми, вирішення» (1980 р.), «Боротьба з екологічними злочинами: кримінально-правове і
кримінологічне дослідження» (1994 р., у співавт.), «Удосконалення кримінально-процесуального законодавства і охорона прав особи» (1983 р., у співавт.),
«Правопорушення та відповідальність» (1982 р., у співавт.).
Микола Карпович Михайловський (1919–1989). З 1941 р. в діючій армії –
заступник політрука роти 1058 стрілкового полку 300-ї стрілкової дивізії Південно-Західного фронту. Брав участь в обороні Києва. Був тяжко поранений і
евакуйований на лікування до Харкова, потім до Баку і Самарканда, де до травня
1942 р. перебував на лікуванні в госпіталях. Після звільнення з рядів Червоної
Армії в запас працював юрисконсультом у Самарканді. У 1943 р. повернувся
до рідного Києва й 1944 р. вступив до Київського державного університету.
Набувши фаху юриста-міжнародника, став одним із відданих соратників академіка В. М. Корецького, з яким працював із перших днів створення Сектора
(Інституту) держави і права АН УРСР. З 1957 р. – вчений секретар Сектору, з
1962 р. – старший науковий співробітник, з 1986 р. – провідний науковий співробітник-консультант Інституту. М. К. Михайловський досліджував проблеми
колективної безпеки, заборони випробувань ядерної зброї, місця і ролі Статуту
ООН в системі міжнародних відносин, захисту прав людини, в т. ч. права на
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життя, роззброєння та ін. Значна частина його праць присвячена дослідженню міжнародно-правової правосуб’єктності УРСР та її участі в міжнародних
організаціях і особливо в Організації Об’єднаних Націй. Автор праць «Міжнародний арбітраж» (1963 р.), «Організація Африканської Єдності: міжнародно-правові проблеми» (1972 р.). Співавтор «Російсько-українського словника
юридичної термінології» (1985 р.). Один з упорядників збірника документів
«Українська РСР у міжнародних відносинах» 1959 р., 1966 р.), «Українська
РСР на міжнародній арені» (1966 р.). Відповідальний редактор праці «Права
людини і сучасний світ» (1980 р.).
Євген Олександрович Монастирський (1907–1991). Сформувався як фахівець у галузі трудового права ще в довоєнні роки. У 1937–1939 рр. – директор
Харківського юридичного інституту. В 1939–1941 рр. – референт Народного
комісаріату закордонних справ СРСР. З початком війни добровільно вступив
до Московського народного ополчення. Брав участь у боях на Західному і Калінінському фронтах, був чотири рази поранений. Війну закінчив старшим лейтенантом. В Інституті з 1961 р.: у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію,
працював молодшим, старшим науковим співробітником. Є. О. Монастирський
досліджував проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Основні праці: «Постійно діючі виробничі наради» (1965 р.), «Дисциплінарна
відповідальність» (1976 р.), «Охорона трудових прав жінок і молоді» (1977 р.),
«Правове регулювання праці молоді в СРСР» (1984 р., у співавторстві). Співавтор підручника «Радянське трудове право» (1975 р.) та навчального посібника
«Основи радянського права» (1980 р.).
Віктор Васильович Мрига (1924–?). З початком війни 9 серпня 1941 р. пішов
добровольцем на фронт. У вересні 1942 р. після закінчення військового училища
у званні лейтенанта був направлений у 310-й Гвардійський ракетно-артилерійський полк Ставки Верховного Командування. Був командиром взводу, начальником розвідки дивізіону, командиром батареї. Брав участь у Сталінградській
і Курській битвах, у звільненні Орла і Брянська, Прибалтики, в боях на Ленінградському фронті, в розгромі японської Квантунської армії у Північній
Маньчжурії (2-й Далекосхідний фронт). Був двічі поранений. Закінчив війну
гвардії капітаном. В Інституті працював у 1959–1981 рр.: молодший науковий
співробітник, учений секретар, з 1978 р. – старший науковий співробітник.
З 1963 р. – кандидат юридичних наук. Лауреат Державної премії УРСР в галузі
науки і техніки. Досліджував проблеми загальної теорії та історії держави і
права, державного й адміністративного права, прав людини, демократії і законності. Брав участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів у
галузі народної освіти та інших сферах соціально-культурного будівництва.
Основні праці: «Радянська школа на новому етапі: організаційно-правові форми
перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в СРСР» (1962 р.), «Україна
в період розгорнутого будівництва комунізму» (1967 р.), «Iсторія держави і права
Української РСР (1917–1967)» (1967 р., 1976 р.; у співавт.), «Соціалізм і демократія» (1970 р.), «Демократія розвинутого соціалізму» (1977 р.), «Основні
права і обов’язки радянських громадян» (1978 р.). Автор підручника «Радянське будівництво» (1974 р.).
Галина Олександрівна Оскома (1922–2006). З початком війни прийняла
рішення добровільно вступити до лав Червоної Армії. Вже в квітні 1942 р.,
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після короткої підготовки на курсах протиповітряної оборони, була призначена командиром приладового відділення 767-го зенітно-артилерійського полку
Куйбишевського дивізійного району ППО. Полк дислокувався на станції Батраки й
забезпечував повітряну оборону залізничного мосту через Волгу, який лишався
єдиною транспортною ланкою між центральними районами Росії та Заволжям,
Уралом і Сибіром. Крім того, нацистська авіація намагалася спрямувати свої
удари на великий склад нафтопродуктів на станції Батраки й на Куйбишев, де
перебували радянський уряд і апарат іноземних представництв. У подальшому
Г. О. Оскома у складі 767-го полку брала участь у боях за звільнення Польщі.
Закінчила війну сержантом. В Інституті працювала в 1954–1981 рр. Обіймала посади бібліотекаря, бібліографа, з 1964 – завідувача наукової бібліотеки Інституту,
з 1978 – старшого інженера групи наукової інформації. За десятиліття роботи в
Інституті своїм основним завданням бачила комплектацію бібліотеки науковими
виданнями. Нею були підготовлені кілька бібліографічних покажчиків з юридичної літератури, які публікувались у профільних часописах і виходили окремими
брошурами. Серед них, зокрема, два випуски: «Систематичний покажчик праць
Інституту держави і права АН УРСР» за 1949–1969, 1970–1974 рр.; «Охорона навколишнього середовища» (1971–1975), біобібліографічний довідник, присвячений директору Інституту Борису Мусійовичу Бабію (1984 р.). Упродовж кількох
років обиралась народним засідателем Київського обласного суду.
Лідія Луківна Потарикіна (1923–2008). З початком війни у липні 1941 р.
разом із матір’ю була евакуйована до Башкирії. У вересні 1941 р. вступила на
перший курс Свердловського юридичного інституту. У травні 1942 р. добровільно
вступила до лав Червоної Армії і була направлена у війська протиповітряної
оборони. Воювала у званні рядового в 267 окремому зенітно-артилерійському
дивізіоні, який входив до Сталінградського Червоно-прапорного корпусного
району ППО (реорганізований 21 квітня 1944 р. в 9-й Червонопрапорний корпус ППО). Разом з іншими дівчатами-зенітницями охороняла від ворожої авіації
промислові об’єкти Сталінграда. Після Сталінградської битви Л. Л. Потарикіна
брала участь у низці бойових операцій Південно-Західного і 1-го Українського
фронтів. У жовтні 1944 р. була демобілізована за станом здоров’я. Належить до
когорти науковців-фундаторів Сектора (Інституту) держави і права АН УРСР.
З 1949 р. вона – молодший, а з 1957 р. – старший науковий співробітник цієї
установи. У 1957 р. їй було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З 1973 р. – доктор юридичних наук, з 1976 р. – професор. Лауреат
Державної премії УРСР у галузі науки і техніки. Досліджувала проблеми історії держави і права УРСР. Основні праці: «Ревкоми Київщини як надзвичайні
місцеві органи Радянської влади у період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни на Україні» (1952 р.), «Сільські ради і соціально-культурне
будівництво» (1955 р., у співавт.), «Ревкоми України в 1918–1920 рр.» (1957 р.),
«Діяльність районної Ради у галузі охорони здоров’я і соціального забезпечення» (1962 р.), «З історії органів контролю УРСР» (1966 р.), «Історія держави і
права Української РСР» (1967 р., 1976 р.), «Історія держави і права Української
РСР» (т. 1–2, 1987 р.; у співавт.). «Історія вітчизняної держави і права» (1999 р.).
Віталій Іванович Семчик (1927–2014). Під час війни загинули його батько,
два дядьки і двоє двоюрідних братів. 1944 р. у 17-річному він також був призваний до лав Радянської Армії, в якій служив майже 7 років – до липня 1951 р.
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Після війни працював помічником начальника політвідділу Фастівського, потім
Коростенського відділків Південно-Західної залізниці, суддею затим головою
міського суду в м. Фастові Київської обл. З 1975 р. В. І. Семчик пов’язав своє
життя з юридичною наукою та Інститутом держави і права АН УРСР, де йому
вдалося максимально реалізувати свій творчий потенціал. У 1986 р. він успішно
захистив докторську дисертацію: «Проблеми організаційно-правового забезпечення раціонального використання майна сільськогосподарських підприємств
в умовах АПК». Член-кореспондент НАН України, академік Академії правових
наук України, заслужений діяч науки і техніки України. У 1997 р. здобув вчене
звання професора. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Працював старшим, провідним, головним науковим співробітником. З 2009 р.
і до останніх днів свого життя був завідувачем відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту. Автор численних праць у галузях
адміністративного, аграрного, кооперативного і підприємницького права, зокрема: «Правове становище спеціалістів колгоспів» (1979 р., у співавт.), «Майнові
відносини у сільському господарстві» (1984 р.), «Кооперація і право» (1991 р.),
«Аграрне право» (1996 р., 1999 р., у співавт.), «Реформування державного
управління в Україні: проблеми і перспективи» (1998 р., у співавт.), «Кооперативне право» (1998 р., у співавт.), «Земельне право» (2001 р., у співавт.), «Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві» (2001 р., у
співавт.), «Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар» (2003 р.,
у співавт.). Під керівництвом В. І. Семчика було підготовлено цілу низку фундаментальних монографічних робіт, зокрема: «Організаційно-правові питання
аграрної реформи в Україні» (2003 р.), «Організаційно-правові засади розвитку
аграрного і земельного ринків в Україні» (2005 р.), «Інвестиційна діяльність у
сільському господарстві: правові аспекти» (2008 р.), «Правові засади інноваційного розвитку у сільському господарстві України» (2010 р.), «Проблеми розвитку
аграрного та земельного права України» (2012 р.).
Захарій Кирилович Симорот (1926–1996). 3 січня 1944 р. був призваний до
лав Радянської Армії, де служив до жовтня 1950 р. Службу проходив у Приморському краї на Далекому Сході. Був автоматником, артилеристом, курсантом-радистом, командиром відділення телефонного та радіозв’язку. У складі діючої армії в 1945 р. перебував у Маньчжурії (Китай). Брав участь у розгромі японської
армії у серпні 1945 р. Закінчив війну молодшим лейтенантом. У 1961–1964 рр.
навчався в аспірантурі Сектора держави і права АН УРСР за спеціальністю
«трудове право». У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Контрольні
функції профспілок при встановленні та припиненні трудових правовідносин».
У подальшому упродовж понад 30 років працював у Секторі (потім Інституті)
держави і права АН УРСР. У 1966–1970 рр. був ученим секретарем Сектора
(Інституту). З 1970 р. – старший науковий співробітник відділу державного і
господарського управління, у 1974–1977 рр. – заступник директора Інституту
з наукової роботи, з 1980 р. – завідувач відділу конституційного права і вдосконалення законодавства, з 1982 р. – завідувач відділу проблем удосконалення
законодавства, цивільного і трудового права. У 1985 р. стажувався в Інституті
держави і права АН СРСР. З 1987 р. – провідний науковий співробітник відділу
проблем цивільного і трудового права. Досліджував проблеми трудового права і вдосконалення законодавства щодо виникнення та припинення трудових
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правовідносин. Значну увагу приділяв розробці гарантій реалізації прав громадян у трудових відносинах. Основні праці: «Права робітників і службовців
за радянським трудовим законодавством» (1966 р.), «Профспілки і трудові правовідносини» (1967 р.), «Розв’язання трудових спорів» (1968 р.), «Проблеми
кодифікації законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю» (1977 р., у
співавт.), «Цілісність радянського законодавства про працю» (1988 р.).
Валентин Михайлович Терлецький (1916–1979). У 1938–1945 рр. служив у
Червоній Армії, учасник бойових дій у роки війни: капітан, помічник начальника політвідділу 53-го укріпленого району 6-ї армії Воронезького фронту,
інспектор політвідділів 6-ї армії Південно-Західного фронту, 8-ї Гвардійської
армії, заступник командира з політичної частини 269-го гвардійського стрілкового полку 8-ї Гвардійської армії. Після війни – доктор історичних наук,
професор, теоретик та історик права, лауреат Державної премії УРСР в галузі
науки і техніки. З 1967 р. працював в Інституті завідувачем відділу проблем
радянського будівництва. Досліджував проблеми історії радянського суспільства, теорії та історії держави і права. Основні праці: «Ради депутатів трудящих
Української РСР у період завершення будівництва соціалізму (1938–1958 рр.)»
(1966 р.), «Історія Академії наук Української РСР» (книги 1–2, 1967 р., у співавт.),
«Політична організація суспільства» (1967 р., у співавт.), «Вчення Карла Маркса
про державу та право і сучасність» (1968 р.), «Академія наук Української РСР
1919–1969: Короткий історичний нарис» (1969 р.). У 1977–1978 рр. брав активну
участь у підготовці проекту Конституції УРСР 1978 р.
Віктор Васильович Цвєтков (1923–2007). З 1941 р. став на захист Батьківщини. Після закінчення танкового училища у березні 1942 р. брав активну
участь у бойових діях на Брянському, Західному, Центральному фронтах. У
19-річному віці був призначений командиром розвідувального взводу, а в 20 років – командиром окремої розвідувальної роти. Неодноразово, разом зі своїми
товаришами-розвідниками, перетинав лінію фронту і доставляв командуванню
наших військ цінні розвідувальні дані. Тричі був поранений, але кожного разу
повертався до бойових розрахунків. Після війни – відомий педагог і правознавець доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і
техніки України. Фахівець у галузі державного управління й організатор науки,
засновник школи державно-правових проблем управління. В Інституті працював з
1972 р. на посадах завідувача відділу державно-правових проблем управління,
радника Інституту. Автор праць: «Радянське державне право» (1968 р.), «Наукова
організація праці і радянська освіта» (1969 р.), «Ефективність і якість управлінської діяльності» (1980 р.), «Вдосконалення апарату державного управління
(конституційний аспект)» (1982 р., у співавт.), «Керівник в апараті державного
управління» (1988 р.), «Державне управління: основні фактори ефективності
(політико-правовий аспект)» (1996 р.), «Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001 р., у співавт.),
«Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика» (2007 р.).
Гліб Іванович Чангулі (1923–1993). У 17 років став курсантом Київської військово-морської спеціальної школи, в 1941 р. вступив до Каспійського вищого
військово-морського училища, а згодом – Бакинського зенітно-артилерійського
училища. У жовтні 1942 р. був направлений до діючої армії на Воронезький
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фронт. Розпочав свій бойовий шлях командиром взводу 122-го окремого зенітно-артилерійського дивізіону. Воював на Брянському, Центральному, Західному, Південному фронтах. Брав участь у битві на Курській дузі, в операціях
по звільненню України, визволенні Угорщини. Закінчив війну в Будапешті.
У травні 1945 р. Г. І. Чангулі був призначений ко-мандиром батареї 16-го зенітно-артилерійського полку ППО Південно-Західного округу, де він прослужив до серпня 1947 р. Після війни працював у системі військової прокуратури.
В Інституті працював з 1973 р. З 1983 р. – доктор юридичних наук, з 1992 р. –
академік Академії правових наук України. Досліджував проблеми кримінального
права і процесу, порівняльного правознавства, конституційні принципи кримінального судочинства (правосуддя), правовий механізм реалізації та охорони
конституційних прав і обов’язків громадян, діяльність суду і кримінального
процесу в соціальних державах. Автор праць: «Основні риси кримінального процесу держави соціалістичної співдружності» (1977 р.), «Судочинство в кримінальних справах у Народній Республіці Болгарії» (1979 р., у співавт.), «Конституційні
принципи кримінального судочинства зарубіжних соціалістичних країн» (1981 р.),
«Участь громадськості в соціалістичному кримінальному процесі» (1986 р.). Співавтор праць: «Конституційні основи правосуддя в СРСР» (1981 р.), «Удосконалення кримінально-процесуального законодавства і охорона прав особи» (1983 р.),
«Конституційні права і обов’язки радянських громадян» (1985 р.), «Товариські
суди» (1987 р.), «Проблеми кодифікації кримінально-процесуального права»
(1987 р.), «Кримінально-правова охорона трудових прав громадян» (1989 р.),
«Перевірка законності і обґрунтованості вироків. Порівняльне дослідження»
(1991 р.), «Гласність судової діяльності з кримінальних справ» (1993 р.) та ін.
Горбатенко В. П. Переможці війни і стражі миру

Вчені-правознавці, які наближали Перемогу
в Другій світовій війні самовідданою працею в тилу
Володимир Михайлович Корецький (1890–1984). З початком війни за розпорядженням Уряду України В. М. Корецький у числі інших вчених був евакуйований до м. Ташкента (Узбекистан) і у створеному там юридичному інституті
викладав всесвітню історію держави і права. У вересні 1941 р. на фронті загинув
його єдиний син Юрій – поет і перекладач, автор поетичних збірок «Ми ще повернемось!» (1934 р.), «Плем’я відважних» (1935 р.) та посмертної «Вибране»
(1967 р.), на фронті – політпрацівник штабу 37 армії під Києвом, кореспондент
армійської газети «За Вітчизну». І це стало трагедією всього життя вченого.
Після визволення м. Харкова і відновлення у 1944 р. діяльності Харківського
юридичного інституту В. М. Корецький працював тут професором, а з 1947 р. –
завідувачем кафедри міжнародного права. У 1948 р. його було обрано академіком АН УРСР, а 1949 р. він очолив утворений у Києві Сектор держави і права
АН УРСР. Після перетворення 1969 р. Сектора на Інститут держави і права АН
УРСР був його директором, а з 1974 р. – почесним директором, завідувачем відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Під його керівництвом
Інститут став однією з провідних науково-дослідних юридичних установ не
тільки в УРСР, а й СРСР в цілому. У 1960 р. В. М. Корецького було обрано членом Міжнародного суду ООН у Гаазі. З 1968 по 1970 р. він був віце-президентом
цього Суду. В. М. Корецький досліджував проблеми міжнародного приватного
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та публічного права, історії держави і права. Основні праці: «Проблеми приватного міжнародного права в договорах, укладених радянськими республіками з
іноземними державами», «До питання про виконання зобов’язань: деякі уроки
новітньої німецької судової практики», «Законодавство Литовської Республіки
в галузі цивільного права і процесу» (всі – 1922 р.), «Вплив забезпечення паперових грошей на виконання зобов’язань», «Цивільний кодекс радянських республік» (обидві – 1923 р.), «Питання про вплив знецінення грошей на виконання
зобов’язань в німецькій юриспруденції», «Територіальні межі виконавчої сили
судових рішень з цивільних справ» (обидві – 1924 р.), «Застереження про взаємність у міжнародному приватному праві» (1925 р.), «Савіньї в міжнародному
приватному праві» (1926 р.), «Принцип „відкритих дверей”», «Уніформізм у
праві» (обидві – 1927 р.), «Міжнародне радіоправо», «Нариси міжнародного
господарського права» (обидві – 1928 р.), «Суд і судовий процес у Франкській
державі», «Імунітет у Франкській державі», «Суд фемів» (усі три – 1944 р.),
«Військовий устрій Франкської держави», «Англо- саксонські правди», «Лекції з історії держави і права» (усі три – 1947 р.), «Нариси англо-американської
доктрини і практики міжнародного приватного права» (1948 р.), «Перша сесія
Комісії міжнародного права» (1949 р.), «Про проект Філда. З історії проектів
кодифікації міжнародного права» (1956 р.), «Загальні принципи права в міжнародному праві» (1957 р.), «Проблема основних прав і обов’язків держав в міжнародному праві» (1959 р.), «Декларація прав і обов’язків держав» (1962 р.),
«Історія кодифікації міжнародного морського права» (1962 р.), «Суверенітет»
(1963 р.), «Міжнародно-правова правосуб’єктність Української РСР» (1965 р.),
«До історії Священної Римської імперії. 1200–1806» (1970 р.). В. М. Корецький – єдиний вчений-юрист у колишньому СРСР, який був удостоєний звання
Героя Соціалістичної Праці (1980 р.). А 15 лютого 1990 р. Рада Міністрів УРСР
присвоїла ім’я вченого Інститутові держави і права АН України.
Євгенія Федорівна Мельник (1919–2000). У 1941 р., коли розпочалася війна,
навчалась на третьому курсі юридичного факультету Київського державного
університету ім. т. Г. Шевченка. Маючи маленьку донечку на руках, разом із
заводом «Арсенал», де працював її батько, вона була евакуйована до Удмуртської
АРСР, де до 1943 р. працювала слідчим міської прокуратури м. Воткинська.
У 1944 р. завершила навчання у Московському юридичному інституті й повернулася до Києва, де до 1948 р. працювала консультантом, старшим консультантом в апараті Верховної Ради УРСР. В Інституті з 1951 р., працювала
в ньому понад 30 років: молодший, старший науковий співробітник. У 1970 р.
захистила докторську дисертацію «Права винахідників за радянським законодавством». Досліджувала проблеми цивільного права і процесу, сімейного
права, автоматизації управління. Автор праць «Діяльність місцевих Рад з охорони прав матері і дитини» (1957 р.), «Касаційне оскарження судових рішень
у цивільних справах» (1959 р.), «Законодавство про винахідництво і раціоналізацію» (1961 р.), «Здійснення і охорона авторських прав на винахід» (1967 р.),
«Правові питання технічної творчості» (1978 р.), «Автоматизація управління
народним господарством УРСР» (1983 р., у співавт.).
Іван Митрофанович Разнатовський (1912–1988). У роки війни працював
у тилу: народний слідчий прокуратури міста Кисилевська Кемеровської області,
потім м. Ліхвіна Череповецького району Тульської області. У 1943 р. – старший
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слідчий прокуратури Сталінської (тепер Донецької) області, а потім – начальник слідчого відділу прокуратури у м. Запоріжжі (до 1948 р.). Від 1952 р.
працював в Інституті: старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, консультант відділу історії держави і права. З 1971 р. – доктор
юридичних наук. Досліджував проблеми правового регулювання управління
народним господарством. Основні праці: «Господарсько-організаторська діяльність Української Радянської держави» (1959 р.), «Розвиток організаційно-правових форм управління промисловістю Української РСР» (1965 р.),
«Управління промисловістю Української РСР» (1970 р.), «Правове регулювання планування народного господарства СРСР» (1977 р.), «Правове регулювання організації і діяльності республіканських промислових об’єднань» (1981 р.),
«Правове регулювання планування науково-технічного прогресу в галузі промисловості (на матеріалах Української РСР)» (1987 р.). Автор низки статей до
«Української Радянської Енциклопедії», «Енциклопедії народного господарства Української РСР» (1969–1972 рр.).
Юрій Іванович Римаренко (1929–2006). Початок війни зустрів одинадцятирічним хлопчиком. Сім’я шкільних учителів була змушена евакуюватися з
невдовзі окупованих Черкас до Ульянівської області. Пізніше Юрій Іванович
згадував, що саме там, у селі Тереньга, в місцевому колгоспі, розпочалися його
«трудові університети». Закінчував середню школу він уже у звільнених Черкасах. У післявоєнні роки, здобувши фах юриста, працював у органах державної
безпеки, згодом в Інсти¬туті філософії АН УРСР, в Інституті історії АН УРСР,
у Київській вищій школі МВС СРСР. В Інституті з 1992 р. – головний науковий співробітник відділу історико-політологічних досліджень держави і права
України (тепер – відділ історико-правових досліджень). Доктор філософських
наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, лауреат
Державної премії УРСР ім. т. Г. Шевченка. Досліджував етнонаціональні відносини в сучасному світі та в Україні. Автор праць «Націоналізм і його теорія
нації» (1973 р.), «Ми патріоти й інтернаціоналісти» (1974 р.), «З ким і проти
кого» (1983 р.), «Соціалізм і нація» (1986 р.), «Дружбою здружені» (1987 рік),
«Слідами «снігової людини»: Про причини націоналізму в СРСР» (1989 рік),
«Національне питання і соціалістична прак¬тика» (1991 р.), «Етнонаціональний розвиток України» (1993 р.), «Національний розвій України» (1995 р.),
«Мала енциклопедія етнодержавознавства. Понятійний апарат, підходи»
(1996 р.), «Національне буття в контексті державотворення» (1997 р.), «Людина,
нація, держава» (1997 р.), «Основи етнодержавознавства» (1997 р.), «Міграційні процеси в сучасному світі. Світовий, європейський та регіональний виміри»
(1998 р.), «Етнос, нація, держава» (2000 р.), «Енциклопедія етнокультурознавства» (2000–2002 рр.), «Етнодержавознавство. Теоретико-методологічний аспект» (2001 р.), «Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті» (2001 р.), «Протидія торгівлі людьми» (2005 р.).
Анатолій Павлович Таранов (1912–1999). У 1938 р. закінчив Харківський
юридичний інститут і вступив до аспірантури при ньому, проте навчання перервала війна. Наприкінці 1941 р., у зв’язку з евакуацією м. Харкова, дирекція
Харківського юридичного інституту направила А. П. Таранова до Народного
Комісаріату юстиції СРСР, який відрядив його на роботу в Алтайський край
у статусі члена крайового суду. В 1942 р. він був направлений на роботу
Горбатенко В. П. Переможці війни і стражі миру
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в Харківський обласний суд, який у період війни знаходився у м. Куп’янську.
Проте війна завадила йому довго попрацювати у ньому. Внаслідок окупації
Куп’янська А. П. Таранов Народним комісаріатом юстиції СРСР знову був відряджений на роботу в Алтайський крайовий суд. На початку 1943 р. він був
призначений ревізором управління навчальних закладів Народного Комісаріату юстиції СРСР. В червні 1943 р. призначений директором судово-прокурорських курсів УРСР у м. Саратові. У 1944–1947 рр. – начальник відділу навчальних закладів Міністерства юстиції УРСР. В Інституті працював з 1952 р.:
старший науковий співробітник, з 1966 р. – завідувач відділу проблем державного і господарського управління, з 1969 р. – заступник директора інституту з
наукової роботи, з 1976 р. – провідний науковий співробітник-консультант. З
1966 р. – доктор юридичних наук, з 1968 р. – професор, з 1996 р. – член-кореспондент Національної академії правових наук України. Заслужений діяч науки Української РСР, Лауреат Державної премії УРСР. Досліджував проблеми
державного (конституційного) права, зокрема питання теорії конституційного
процесу і політичної системи держави, конституційних прав і обов’язків громадян, реалізації конституційних принципів і норм тощо. Автор праць «Основні принципи Конституції Української РСР» (1962 р.), «Конституція загальнонародної держави» (1980 р.), «Конституція УРСР: реалізація принципів і норм»
(1987 р., у співавт.).
Ніна Миколаївна Ульянова (1924–1994). З початком війни опинилась в
евакуації. У 1941 р. працювала кочегаром на елеваторі «Заготзерно» у м. Грязі
Воронезької області. У 1942–1943 рр. – інструктор Виконкому районної Ради
депутатів трудящих у місті Аральську Кзил-Ординської області Казахської
РСР, інструктор Виконкому Красноглинської районної Ради депутатів трудящих. У 1943–1944 рр. працювала контролером на військовому заводі в Москві.
В Інституті працювала від часу його заснування – з 1949 р.: молодший, старший, а з 1986 р. – провідний науковий співробітник. Доктор юридичних наук
з 1983 р. Досліджувала проблеми загальної теорії міжнародно¬го права, права
міжнародних договорів, права міжнародних організацій, гуманітарного права,
правонаступництва держав та ін. Основні праці: «Міжнародні демократичні
організації» (1956 р.), «Міжнародна організація праці та її конвенції» (1964 р.),
«500-ліття трактату Подебрада про організацію миру та безпеки» (1965 р.),
«Науково-технічна революція та її вплив на розвиток (формування) норм сучасного міжнародного права» (1974 р.), «Загальні багатосторонні договори в
сучасних міжнародних відносинах (деякі питання теорії)» (1981 р.). Наукову
працю Н. М. Ульянова поєднувала з практичною діяльністю у сфері міжнародного права: брала участь у складі українських делегацій у роботі ГА ООН,
ЮНЕСКО, МОП, Конференції ООН із питань права міжнародних договорів,
конференцій ООН із питань правонаступництва держав, гуманітарного права,
готувала науково обґрунтовані розробки для практичної дипломатії. 1969 р.
була призначена від України членом Постійної палати Третейського суду держав, що визнали Гаазькі конвенції 1899 р. та 1907 р. про мирне розв’язання
міжнародних спорів.
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Вчені-правознавці, дитинство яких припало на жорстокі роки
Другої світової війни, її живі свідки, які продовжують працювати,
зміцнюючи правову основу українського суспільства
Віктор Іванович Акуленко (нар. 1935). Війну зустрів у шестилітньому віці.
Свого батька востаннє побачив у серпні 1941 року, перед відправкою на фронт.
Пізніше стало відомо, що він потрапив у оточення під Києвом і загинув разом
з тисячами інших солдатів у Дарницькому таборі для військовополонених Червоної Армії. Тяжкі роки окупації пережив із матір’ю, меншим братом і батьковою ріднею в селі Черниш Чернігівського району Чернігівської області. Дотепер не може забути як вивозили невільників на рабську працю до Німеччини,
як рятувались від голоду великою ріднею і як радісно зустрічав визволителів.
Восени 1943 р. переїхав з мамою в рідне село Комарівка Борзнянського р-ну
Чернігівської обл., де навчався в середній школі. 1957 р. В. І. Акуленко закінчив
юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював шкільним учителем, науковим співробітником Центру пам’яткознавства НАН України, Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури, старшим юрисконсультом Українського фонду культури, редактором
журналу «Пам’ятки України». В Інституті працює з 1993 р. Доктор юридичних
наук, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства. Досліджує правові проблеми охорони пам’яток історії
та культури, збереження культурних цінностей. Відомий публіцист, член Національної спілки журналістів України, автор багатьох нарисів та памфлетів на
суспільно-політичні та культурологічні теми. Основні праці: «Законодавство
про пам’ятки історії та культури» (1970 р.), «Гуманізм і варварство. Про врятування культурних цінностей в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945»
(1987 р.), «Охорона пам’яток культури в Україні (1917–1990)» (1991 р.), «Формування міжнародно-правової позиції України в охороні культурних цінностей» (1995 р.), «Україна в міжнародно-правових відносинах. Правова охорона
культурних цінностей» (1997 р.), «Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України» (2013 р.).
Володимир Наумович Денисов (нар. 1937). Початок війни зустрів у Києві.
В липні 1941 р. разом з матір’ю і старшою сестрою був евакуйований спочатку в м. Саратов, а потім у м. Бугуруслан Оренбурзької обл., де перебував до
серпня 1944 р. Після цього разом із сім’єю повернувся до рідного Києва. Дитячі враження від війни, а також вплив старшої сестри – історика за фахом –
визначили життєвий вибір В. Н. Денисова. Після закінчення середньої школи та юридичного факультету Київського державного університету імені т. Г.
Шевченка він на все життя пов’язав свою діяльність із наукою міжнародного
права. В Інституті працює з 1964 р.: аспірант, молодший науковий співробітник, вчений секретар, старший науковий співробітник, а з 1984 р. – завідувач
відділу міжнародного права і порівняльного правознавства. В. Н. Денисов –
учень академіка В. М. Корецького. Очолюваний ним відділ – провідний науковий осередок міжнародно-правових досліджень в Україні. Основні праці:
«До критики буржуазних концепцій порівняльного правознавства» (1974 р.),
«Системи права країн, що розвиваються» (1979 р., 1984 р. видана у Німеччині),
«Поважання прав людини у період збройних конфліктів» (1987 р.), «Правові
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проблеми роззброєння в ракетно-ядерну еру» (1990 р.), «Гуго Гроцій про світовий порядок та сучасність» (1990 р.), «Розвиток теорії і практики взаємодії
міжнародного права і внутрішнього права» (1992 р.), «Проблеми створення публічного порядку у зовнішній діяльності України» (1995 р.), «Колізійні питання застосування міжнародного права у внутрішньому праві» (1996 р.), «Статус
міжнародних договорів в Конституції України» (1997 р.), «Завдання науки міжнародного права в умовах незалежності України» (2000 р.), «Світовий правопорядок у сфері підтримання миру і безпеки» (2006 р.), «Входження незалежної
України в європейський і світовий правові простори» (2010 р.), «Місце і роль
доктрини в міжнародному праві» (2012 р.). В. Н. Денисов – один з ініціаторів і
провідний автор «Енциклопедії міжнародного права» у 3-х т. (2014–2019 рр.).
Геннадій Олександрович Мурашин (нар. 1932). Війну зустрів у м. Оранієнбаумі (тепер м. Ломоносов, що входить до складу м. Санкт-Петербурга).
Разом із сім’єю пережив блокаду Ленінграда. Після одного з нальотів німецької
авіації був контужений. До червня 1942 р. з 7 осіб його сім’ї живими лишилися
тільки він та його мати, решта померли від голоду, ворожих куль і снарядів.
Влітку 1942 р. Г. О. Мурашин разом із матір’ю був евакуйований у с. Єлово
Пермської обл., де він разом з однолітками допомагав сім’ям фронтовиків, збирав і відправляв на фронт посилки з різними необхідними солдатам речами,
писав колективні листи бійцям на фронт, листувався з батьком, який пройшов
всю війну військовим прокурором й пішов у відставку у званні генерал-майора
юстиції. За мужність і героїзм, виявлені у блокадному Ленінграді його матір
1942 р. було нагороджено медаллю «За оборону Ленінграда». Г. О. Мурашин у
повоєнні роки набув статусу ветерана війни. Навесні 1944 р. Геннадій з мамою
повернувся в Оранієнбаум. Після війни сім’я мешкала в Алма-Аті, Мінську і з
1947 р. у Львові. Під впливом батька Г. О. Мурашин здобув юридичну освіту,
працював прокурором. В Інституті – з 1968 р.: науковий працівник, заступник
директора з наукової роботи, завідувач відділу, провідний науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування інституту. Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Досліджує проблеми конституційного
права, організації і діяльності правоохоронних органів, суду і прокуратури. Основні праці: «Органи прокуратури в механізмі Радянської держави» (1972 р.),
«Трудовий колектив і правопорядок» (1987 р.), «Конституція України: деякі аспекти її реалізації» (1997 р.), «Конституційний суд України» (1997 р.), «Судова
влада у конституційному аспекті розподілу влад» (2000 р.), «Статус суддів –
європейські стандарти» (2000 р.), «Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні» (2001 р., у співавт.), «Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика» (2003 р., у співавт.), Конституційно-правові
гарантії політичної системи України» (2005 р.), «Модельна законотворчість та
її застосування на пострадянському просторі» (2006 р.), «Конституційно-правовий статус прокуратури України та проблеми його вдосконалення» (2008 р.),
«Референдумні акти як акти безпосереднього народовладдя» (2010 р.). Брав
участь у підготовці 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.
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Юрій Ісаєвич Нипорко (нар. 1936). Початок війни зустрів у с. Березань
Баришівського р-ну Київської обл. Разом з дідусем і бабусею пережив тяжкі
роки німецької окупації. Став свідком спалення окупантами будинків односельців, загибелі радянських солдатів і звільнення рідної землі. З 1943 разом
з мамою в Києві, де в повоєнні роки закінчив середню школу. Пізніше подіям,
що врізались у дитячу пам’ять, присвятив патріотичні вірші, з якими щороку
виступає напередодні Дня Перемоги. 1961 р. закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. В Інституті в 1970–2016 рр. працював на
посаді старшого наукового співробітника відділу міжнародного права і порівняльного правознавства. З 2016 р. – позаштатний науковий співробітник цього
відділу. Досліджує проблеми міжнародного права. Автор праць «”Білль про
права” і реальні права трудящих США» (1976 р.), «Конституційні взаємовідносини президента і Конгресу США в області зовнішньої політики» (1979 р.),
«Права людини і сучасний світ» (1980 р., у співавт.), «Співробітництво держав
з охорони навколишнього середовища в рамках ООН» (1982), «Конституція
США і реальний правопорядок» (1987 р., у співавт.), «Суверенітет України і
міжнародне право» (1995 р., у співавт.), «Міжнародній організації праці – 80
років» (1999 р., у співавт.). Ю. І. Нипорко також є одним з авторів «Юридичної
енциклопедії» в 6-и т. (1998–2004 рр.) та «Енциклопедії міжнародного права»
у 3-х т. (2014–2019 рр.).
Василь Федорович Сіренко (нар. 1941). В ранньому дитинстві разом з матір’ю пережив страшні роки німецької окупації на хуторі Шкурати Пирятинського р-ну Чернігівської обл. В його пам’яті лишилися материні розповіді про
батька, що загинув на війні, про те як вона з ним немовлям на руках допомагала
партизанам, як дивом урятувалась із розбомбленого поїзда й уникла відправки
на рабську працю в Німеччину, як пішки, ризикуючи життям, ходила по сіль на
Черкащину і з якою радістю та сльозами зустрічала з рідними й односельцями переможців. В. Ф. Сіренко працює в Інституті з 1971 р.: стажист-дослідник;
молодший, старший, провідний, головний науковий співробітник; з 1989 р. –
завідувач відділу державно-правових проблем організації та управління і
вдосконалення господарського механізму; з 1990 р. – завідувач відділу теорії
держави і права, а з 1998 р. – головний науковий співробітник цього відділу.
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки
України. Народний депутат України (з 1998 р. та з 2002 р.). У 1998–2000 рр.
очолював Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. Брав
участь у розробці проекту Закону «Про судоустрій України» (2002 р.), Господарського кодексу України та інших законодавчих актів. Досліджує проблеми
державного управління, теорії держави і права та конституційного права, соціальних інтересів в управлінській діяльності й законодавстві. Основні праці:
«Організаційно-правові питання діяльності обчислювальних центрів, які функціонують в умовах АСУ» (1976 р.), «Проблема інтересу в державному управлінні» (1980 р.), «Ефективність і якість управлінської діяльності» (1980 р., у
співавт.), «Удосконалення апарату державного управління» (1982 р., у співавт.),
«Забезпечення пріоритету загальнодержавних інтересів» (1987 р.), «Інтереси –
влада – управління» (1991 р.), «Реформування державного управління в Україні» (1998 р., у співавт.), «Систематизація законодавства України: проблеми та
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перспективи вдосконалення» (2003 р., у співавт.), «Інтереси і влада» (2006 р.),
«Деякі проблеми реформування судової влади в Україні» (2010 р.), «Громадянське суспільство і держава: взаємозв’язок та взаємодія» (2015 р.), «Криза в
Україні – оцінка правих і лівих» (2017 р.).
Юрій Сергійович Шемшученко (нар. 1935). У роки війни пережив німецьку окупацію в рідному місті Глухові Сумської обл. Став свідком відступу радянських військ, загибелі під бомбами своїх друзів, бомбардування й пожежі
їхньої хати та хат сусідів, звільнення рідного міста від окупантів. Згадуючи
жорстокі роки воєнного лихоліття, Ю. С. Шемшученко особливу увагу привертає до долі дітей війни й зазначає: «Вони зробили істотний внесок у перемогу
над фашистською Німеччиною. Працювали у колгоспах і на промислових підприємствах, воювали в партизанських загонах, допомагали батькам у веденні
домашнього господарства тощо. Багато з них загинули під бомбами і снарядами, стали інвалідами, голодували і залишилися без батьків. Війна забрала у них
нормальне дитинство». У повоєнні роки Ю. С. Шемшученко здобув юридичну
освіту, працював прокурором. В Інституті – від 1966 р.: аспірант, молодший,
старший науковий співробітник; з 1979 р. – завідувач відділу проблем радянського будівництва; з 1982 р. – завідувач відділу правових проблем сільського
господарства і охорони навколишнього середовища; з 1988 р. – директор Інституту. Доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Брав
участь у розробці Конституції України, проектів Законів України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про енергозбереження», «Про науку і
наукову діяльність», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» «Про полювання
і мисливське господарство» та ін. Досліджує проблеми конституційного, адміністративного, екологічного, аграрного, космічного права. Основні праці:
«Місцеві Ради і забезпечення законності» (1973 р.), «Адміністративно-правова
охорона природи Української РСР» (1973 р., у співавт.), «Організаційно-правові питання охорони навколишнього середовища в СРСР» (1976 р.), «Юридична
відповідальність у галузі охорони навколишнього середовища» (1978 р., у співавт.), «Місцеві ради і охорона навколишнього середовища» (1988 р.), «Правові
проблеми екології» (1989 р.), «Національна державність союзної республіки»
(1991 р., у співавт.), «Український парламентаризм: минуле і сучасне» (1999 р.,
у співавт.), «Теоретичні проблеми сучасного екологічного законодавства в
Україні» (2006 р., у співавт.), «Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка» (2007 р., у співавт.), «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2015 р., у співавт.),
«Загальна теорія права» (2017 р., у співавт.). Автор проекту, керівник авторського колективу і голова редколегії «Юридичної енциклопедії» в 6-и т. (1998–
2004 рр.). Організатор фундаментальних юридичних видань «Антологія української юридичної думки» в 10 т. (2002–2005 рр.), «Великий енциклопедичний
юридичний словник» (2007 р., 2012 р.), «Енциклопедія міжнародного права» у
3-х т. (2014–2019 рр.) та багатьох інших.
Доля і шлях учених-правознавців, які пережили в минулому столітті Другу
світову війну, є свідченням того, що вона була надзвичайним випробуванням у

31
житті нашого народу й кожної людини. Уроки тієї війни повчальні й особливо
актуальні у наш час нових потрясінь, що випали на долю українського суспільства, та загроз для всієї цивілізації у столітті нинішньому. Ми завжди мусимо
їх пам’ятати, оскільки нам далі жити й творити на цій землі, не забуваючи ні на
мить, що ми діти, внуки і правнуки переможців.
Усенко І. Б. До історії заснування Інституту держави і права ...
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Актуальність дослідження. Слушно вважається, що певна наука або її галузь (підгалузь) стають дійсно зрілими тоді, коли починають вивчати історію
власного становлення і розвитку. У цьому контексті важливість дослідження історії Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України – флагмана
юридичної науки в нашій державі, як видається, не викликає жодних сумнівів.
Постановка питання. Особливе значення в історії кожної установи має
початковий період її діяльності, час, коли формувалося її «наукове обличчя»,
визначалися завдання і пріоритети, закладалися основи майбутніх досліджень
і наукових шкіл. Утім, традиційно все, що передує прийняттю остаточного
офіційного рішення про створення установи, не стає надбанням публічності,
залишається, так би мовити, за лаштунками. Не є винятком й історія нашого
інституту, про заснування якого в наукових колах тривалий час були лише усні і
далеко не достовірні перекази. Лише двадцять років тому (до 50-річчя закладу)
в науковому обігу з’явилася перша більш-менш об’єктивна інформація, в якій
однак є ще чимало лакун.
Мета та завдання. З огляду на наведене вище метою цієї розвідки є завершити наукову реконструкцію процесу заснування нашого інституту через введення
до наукового обігу нових архівних документів, з’ясування постаті автора ідеї про
створення інституту, поглиблення розуміння позиції державних установ УРСР і
СРСР та особистої ролі академіка В. М. Корецького в цьому процесі.
Огляд літератури. Вперше питання постало 1999 року, напередодні відзначення 50-річчя інституту. За сприяння наших друзів-архівістів адміністрації інституту були передані копії деяких документів центральних радянських органів
влади, які дали змогу глибше дізнатися про «внутрішню кухню» процесу створення інституту. З урахуванням цих нових фактів і на підставі документів з архіву нашого інституту Ю. С. Шемшученко на кількох сторінках першого розділу
видання «Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Наукові
досягнення за 50 років (1949–1999)»1 виклав події, які супроводжували заснування інституту. У подальшому суттєвого прирощення знань щодо нашої власної
історії не відбулося. Але напередодні 70-річчя інституту вдалося збагатити відому картину деякими новими і, на нашу думку, доволі суттєвими деталями. Відповідна моя доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична
наука: сучасний стан та перспективи розвитку. До 70-річчя Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України» (14 травня 2019 р., Київ) і покладена
в основу цієї статті.
Виклад основного матеріалу.
Частина 1. Пошук першоджерел. Правдива історія юридичної науки можлива лише на основі критичного осмислення першоджерел, пошук яких був
найважливішою складовою нашого дослідження. Як наслідок джерельною основою цієї публікації стали такі документи, які переважно вперше вводяться
до наукового обігу.
I. Публікації в збірнику документів і матеріалів з історії НАН України за
1946–1950 рр., який вийшов 2008 р. дуже невеликим накладом і досі фактично
не потрапляв у поле зору істориків юридичної науки2, а саме:
1. Звернення декана юридичного факультету Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка проф. В. І. Бошка до ЦК КП(б)У про доцільність утворення в
системі АН УРСР Інституту права 4 квітня 1947 р. (документ № 37, с. 122–124).
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2. Клопотання Президії АН УРСР до секретаря ЦК КП(б)У М. С. Хрущова про
утворення у структурі АН Кабінету держави і права 9 листопада 1948 р. (документ № 106, с. 275–276).
3. Постанова РМ УРСР «Про організацію в складі науково-дослідних установ
Академії наук УРСР Кабінету держави та права» 14 грудня 1949 р. (документ № 109, с. 281).
4. Постанова РМ УРСР про організацію в складі науково-дослідних установ
Відділу суспільних наук АН УРСР Сектора держави та права 6 травня
1949 р. (документ № 122, с. 328).
II. Регести протоколів засідань Президії АН УРСР (автори-упорядники
В. А. Кучмаренко, Н. Д. Соколова), складені на підставі оригінальних протоколів з Архіву Президії НАН України і вперше опубліковані 2008 р. в додатках (частина 2) до збірника документів і матеріалів з історії НАН України за
1946–1950 рр.3, а саме:
5. Протокол № 14 засідання Президії Академії наук УРСР від 7 травня 1948 р.,
поточні питання п. 3 (с. 86).
6. Протокол № 24 засідання Президії Академії наук УРСР від 29 жовтня 1948 р.,
поточні питання п. 2 (с. 98).
7. Протокол № 14 засідання Президії Академії наук УРСР від 13 травня 1949 р.,
поточні питання п. 2 (с. 137).
8. Протокол № 37 засідання Президії Академії наук УРСР від 23 грудня 1949 р.,
поточні питання п. 15 (с. 165).
9. Протокол № 9 засідання Президії Академії наук УРСР від 24 лютого 1950 р.,
п. 1 (с. 184).
III. Документи з фондів Центрального державного архіву громадських
об’єднань України щодо опрацювання звернення професора В. І. Бошка (ф. 1,
оп. 70, спр. 1087 Копія додаткових матеріалів Академії наук УРСР. Довідка для
звітної доповіді ЦК КП(б) по розділу «Наука і ВУЗи»), а саме:
10. Оригінал звернення професора В. І. Бошка, зареєстрованого 4 квітня 1947 р.,
з вхідними реквізитами і резолюцією секретаря ЦК КП(б)У К. З. Литвина
(арк. 141–141зв.).
11. Коротка схема плану праці В. І. Бошка «Нариси з історії політичних учень»,
додана до звернення (арк. 142–144).
12. Доручення від 25 квітня 1947 р. завідувача відділу Управління кадрів
ЦК КП(б)У [З. П.] Шульги завідувачу сектором Управління кадрів ЦК КП(б)
У [М. Х.] Островерху щодо підготовки відповіді на звернення (арк. 140а).
13. Довідка від 10 травня 1947 р. щодо оцінки звернення за підписом завідувача
сектором Управління кадрів ЦК КП(б)У [М. Х.] Островерха (арк. 140).
14. Копія відповіді на звернення від 23 травня 1947 р. за підписом завідувача
відділу Управління кадрів ЦК КП(б)У [З. П.] Шульги (арк. 139).
IV. Оригінали постанов Ради Міністрів УРСР з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ф. 2 «Рада Міністрів
УРСР», оп. 7) про створення в складі АН УРСР спочатку Кабінету держави і
права, а згодом – Сектора держави і права і супутні документи, а саме:
15. Постанова Ради Міністрів УРСР № 2960 «Про організацію в складі науково-дослідних установ Академії наук УРСР Кабінету держави та права» від
14 грудня 1948 р. (спр. 6363, арк. 67).
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16. Копія листа голови Ради Міністрів УРСР Д. С. Коротченка заступнику голови
Ради Міністрів CРСР К. Є. Ворошилову від 8 березня 1949 р. (спр. 7974, арк. 119).
17. Копія проекту штатів Кабінету держави і права – додаток до листа голови
Ради Міністрів УРСР Д. С. Коротченка (спр. 7974, арк. 120).
18. Постанова Ради Міністрів УРСР № 1091 від 6 травня 1949 р. «Про зміну
постанови Ради Міністрів УРСР № 2960 від 14 грудня 1948 р. «Про організацію в складі науково-дослідних установ Академії наук УРСР Кабінету
держави та права» (спр. 8366, арк. 2).
19. Лист голосування через опитування постанови Ради Міністрів УРСР
№ 1091 28 квітня – 6 травня 1949 р. (спр. 8366, арк. 1).
20. Довідка до проекту постанови Ради Міністрів УРСР № 1091, без дати, підпис нерозбірливий (спр. 8366, арк. 3).
V. Колекція фотокопій документів Державного архіву Російської Федерації
(ф. Р-5446 «Совет Министров СССР») про утворення Сектору держави і права
АН УРСР, які нині зберігаються в особистому архіві автора, а саме:
21. Оригінал листа голови Ради Міністрів УРСР Д. С. Коротченка заступнику
голови Ради Міністрів CРСР К. Є. Ворошилову від 8 березня 1949 р. з додатком проекту штатного розпису на 16 штатних одиниць
22. Доповідна записка про бажаний порядок розгляду клопотання Ради Міністрів
УРСР двох працівників секретаріату К. Є. Ворошилова (підписи не зовсім
розбірливі, приблизно «П. Володін» і «Г. Бородулін») від 16 березня 1949 р.
і резолюція-доручення на записці К. Є. Ворошилова від 17 березня 1949 р.
23. Лист Академії наук СРСР про доцільність створення в системі АН УРСР
Сектора держави і права від 21 березня 1949 р. № 1-20-125 за підписом
Президента АН СРСР С. І. Вавілова.
24. Лист-відповідь на урядове доручення Державної штатної комісії при Раді
Міністрів СРСР від 26 березня 1949 р. № 685 за підписом заступника голови Комісії П. А. Дев’яткіна
25. Висновок Міністерства фінансів СРСР щодо питання про організацію кабінету держави і права у складі АН УРСР від 28 березня 1949 р. № 05/293-6
за підписом заступника міністра О. А. Посконова.
26. Висновок Державного планового комітету Ради Міністрів СРСР щодо клопотань Ради Міністрів УРСР про створення у складі АН УРСР нових наукових установ від 7 квітня 1949 р. № 2144 за підписом заступника голови
Держплану СРСР О. В. Купцова.
27. Довідка до проекту розпорядження Ради Міністрів СРСР за підписами згаданих вище двох працівників секретаріату К. Є. Ворошилова (без дати).
28. Копія розпорядження Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1949 р. № 5331-р
за підписом Голови Ради Міністрів СРСР Й. В. Сталіна.
У статті цитуються й інші опубліковані документи, дотичні до теми дослідження, а також наведені деякі відомості, здобуті на підставі вивчення, співставлення і узагальнення низки справ поточного наукового архіву Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Частина 2. Науковий коментар (хроніка подій, людський вимір). Традиційно
створення правознавчої академічної установи в Україні пов’язують з постаттю
Д. З. Мануїльського (тоді заступника Голови Ради Міністрів і одночасно міні-
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стра закордонних справ УРСР). Відповідні твердження знайшли відображення
і в деяких публікаціях. Але жодного документального підтвердження, зокрема
і в особовому архівному фонді державного діяча (ЦДАВО України, ф. 4669),
цієї версії ми не знайшли. Втім, Д. З. Мануїльський був у досліджуваний період членом Оргбюро ЦК КП(б)У, очолював Комісію Політбюро ЦК КП(б)У
з питань науки, входив до складу Президії АН УРСР і вчених рад Відділення
суспільних наук та ряду академічних установ, а тому напевно тією чи іншою
мірою міг бути причетний до створення нового академічного закладу.
Маємо підкреслити, що після знищення довоєнної академічної юридичної
науки, принципова необхідність відродження в АН УРСР правових досліджень
загалом не викликала сумнівів. Так, 12 листопада 1943 р., перебуваючи в Москві, Президія АН УРСР протокольною постановою затвердила план реевакуації академічних установ в Україну і цим планом, зокрема, передбачалося
просити Раднарком УРСР санкціонувати організацію у м. Києві низку нових
інститутів та закладів Академії наук УРСР і серед них Комісію філософії та
права при Відділенні суспільних наук. Цю постанову підписали віцепрезидент
АН УРСР Б. І. Чернишов і вчений секретар Президії АН УРСР З. П. Шульга.
Нову структуру АН УРСР Раднарком УРСР затвердив 17 липня 1944 р.
Там ще не було згадки ні про філософські, ні про юридичні заклади, але пункт
5 постанови передбачав дозволити Президії АН УРСР, у погодженні з директивними органами, утворювати комісії при інститутах, відділах АН УРСР та
Президії АН УРСР для опрацювання наукових проблем, які виходять за межі
тематичних планів існуючих установ Академії наук УРСР4. У липні 1946 р.
створили. філософську комісію АН УРСР, яку у листопаді того ж року реорганізували в Інститут філософії. Втім, об’єднаного філософського і правничого
закладу організовувати не стали.
22 жовтня 1945 р. ЦК КП(б)У опитом членів Політбюро прийняло постанову «Про науково-тематичні плани Відділення суспільних наук Академії наук
УРСР та їх виконання», у пункті 2 резолютивної частини якої пропонувалося
переглянути науково-тематичні плани з тим, щоб привернути увагу науковців
до найактуальніших проблем сучасності, зокрема, «теорії радянської держави
і права, питань міжнародного права». А в пункті 5 постанови рекомендувалося
Президії АН УРСР, щоб забезпечити виконання нових завдань, переглянути
структуру Відділення суспільних наук і їх відділів5.
З новою силою питання постало внаслідок звернення декана юридичного
факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка професора
В. І. Бошка до ЦК КП(б)У про доцільність утворення в системі АН УРСР Інституту права, зареєстрованого 4 квітня 1947 р. Про постать автора звернення,
його життєвий і творчий шлях є ряд коротких енциклопедичних статей, а також
відносно повна новітня біографічна розвідка6, до якої ми і відсилаємо читачів.
З посиланням на постанову ЦК ВКП(б) «Про розширення і покращення
юридичної освіти в країні» від 5 жовтня 1946 р. правознавець підкреслював
важливість опрацювання невідкладних питань радянської держави і права.
Вчений наголошував, що в СРСР і деяких радянських республіках уже є досвід
створення академічних юридичних установ (щодо досвіду інших республік він
занадто оптимістично видавав бажане за дійсне). Радянська Україна з її більш
ніж 40-мільйонним населенням, стверджував В. І. Бошко, не менше потребує
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створення такого саме інституту саме при Академії наук УРСР, де найкраще
забезпечена можливість розроблення нагальних питань радянської держави і
права, часто маючих специфіку і тісно пов’язаних із завданнями відбудови та
розвитку народного господарства України
До наукової роботи він пропонував залучити фахівців Київського та
Львівського держуніверситетів та Харківського юридичного інституту, а також Інституту права АН СРСР. Персонально називалися прізвища відомих
професорів: цивіліста Сергія Микитовича Братуся (1904–1997), криміналіста
Михайла Олександровича Чельцова (1890–1973), цивіліста Михайла Михайловича Агаркова (1890–1947), історика й етнографа Володимира Капітоновича
Нікольського (1894–1953) та юриста-міжнародника Олександра Михайловича
Ладиженського (1891–1972).
Водночас В. І. Бошко пропонував ще до організації Інституту права при
Академії наук у зв’язку з необхідністю якнайскорішого дослідження питань
історії філософії права (політичних учень) відкрити при щойно заснованому
Інституті філософії АН УРСР відділення філософії права. Таку роботу в Інституті філософії він вважав можливим забезпечити насамперед власною участю
як автора двох видань з історії політичних учень. Йшлося про відомі підручники В. І. Бошка «Очерки развития правовой мысли: от Хамураби до Ленина)»
(Харьков: Юрид. изд-во НКЮ, 1925) та «Очерки развития правовой мысли.
Вып. 2» (М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1926). Вчений також повідомив, що ЦК
ВКП(б) 25 березня 1947 р. доручив йому особисто підготовку великої монографії з історії політичних учень у трьох томах загальним обсягом у 75 д. а. і така
робота може бути виконана лише в Академії наук.
У зв’язку з усім наведеним В. І. Бошко просив поставити на найближчій
сесії АН УРСР порушені ним питання і насамперед – про створення при Інституті філософії АН УРСР відділення філософії права.
Згадане звернення В. І. Бошка, як уже зазначалося, вперше опубліковано у
збірнику документів з історії НАН України. Втім, автор цієї статті звернувся до
першоджерел – відповідних матеріалів з архівного фонду Компартії України,
які нині зберігаються в Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Там вдалося знайти не лише оригінал звернення, а й схему запланованого професором тритомника з історії політичної і
правової думки у 24-х розділах. Звернення зареєстроване Управлінням агітації
і пропаганди ЦК КП(б)У 04.04.1947. На оригіналі звернення також є резолюція третього секретаря ЦК КП(б)У К. З. Литвина від 24.04.1947 з дорученням
розглянути лист керівним працівникам апарату ЦК КП(б)У («т. Шульга» і
«т. Алентьєву), штампи Секретаріату управління кадрів ЦК КП(б)У з вхідним
№ 2266 від 25.04.1947 та Загальної частини Особливого сектора ЦК КП(б)У з
вхідним № 3996/286 від 25.04.1947.
Крім того, у справі є: доручення Шульги від 25 квітня 1947 р. завідувачу
сектором Управління кадрів Островерху разом з відділом науки («Чесноков має
бути в курсі справи») і «залученням т. Омельяновського» обміркувати порушені у листі питання, довідка до листа за підписом Островерха від 10 травня
1947 р., копія офіційної відповіді на звернення В. І. Бошка за підписом «Зав.
відділом Управління кадрів ЦК КП(б)У Шульга» від 23 травня 1947 р.
Попри те, що діловодство партійних органів передбачало згадування лише
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прізвищ без ініціалів, нам вдалося встановити постаті тих партійних функціонерів (вони водночас виявилися і кваліфікованими вченими, що загалом відповідало тенденції комплектування партійного апарату в передвоєнні роки), які
брали безпосередню участь у розгляді звернення В. І. Бошка та згодом, цілком
ймовірно, в опрацюванні й інших питань, що стосувалися створення академічного правничого закладу.
Це вже згадуваний відомий радянський діяч Костянтин Захарович Литвин (1907–1994), тоді – третій секретар ЦК КП(б)У, згодом – міністр культури
Української РСР (1953–1956), голова Президії Українського товариства дружби і культурних зв’язків з іноземними державами (1956–1963), уповноважений
(від 1974 – голова) Ради у справах релігій (релігійних культів) при Раді Міністрів Української РСР (1963–1979).
Також звернемо увагу, що в документах про розгляд звернення В. І. Бошка
прямо не згадується тодішній секретар ЦК КП(б)У з пропаганди та агітації
Іван Дмитрович Назаренко, історик і філософ (згодом доктор філософських
наук, професор), який був, як і К. З. Литвин, партійним куратором АН УРСР,
а тому навряд чи не брав участі у вирішенні питання про створення нової суспільствознавчої установи.
Відділ науки і культури Управління кадрів ЦК КП(б)У на час розгляду звернення В. І. Бошка очолював Захар (Захарій) Петрович Шульга (1899–1993),
український економіст, який ще раніше в статусі кандидата наук і доцента був
першим радянським ректором Чернівецького університету (1940–1941), старшим науковим співробітником Інституту економіки АН УРСР і водночас вченим секретарем Президії АН УРСР (1942–1945), а згодом після захисту докторської дисертації (1952) тривалий час працював завідувачем і професором
кафедри політичної економії Інституту підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук при Київському університеті7.
Відділ науки Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У в 1946–1948 рр.,
а в 1949 р. – сектор науки і вищих учбових закладів Відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У очолював Алентьєв Олександр Олександрович (1906–1964),
хімік-технолог, кандидат технічних наук, який ще від 1946 р. за сумісництвом
працював старшим науковим співробітником Інституту геологічних наук
АН УРСР, а від 1949 р. перейшов на основну роботу до Київського політехнічного інституту, де у 1953 р. став доктором технічних наук, працював на посадах
завідувача кафедра і декана до 1957 р., був відповідальним редактором збірника «Хімічна промисловість» (1959–1964)8.
Сектором Відділу науки і культури Управління кадрів ЦК КП(б)У завідував Микола Хомич Островерх (1906–1964), економіст, кандидат економічних
наук, від 1948 р. – старший науковий співробітник (у 1949–1950 рр. – завідувач)
відділу політекономії Інституту економіки АН УРСР, від 1960 р. старший науковий співробітник відділу західних економічних районів і трудових ресурсів
Ради по вивченню продуктивних сил УРСР9.
У наведених вище партійних документах згадується Чесноков, який «має
бути у курсі справи». На нашу думку, йдеться про Дмитра Івановича Чеснокова (1910–1973), тоді – заступника завідувача Відділу науки Управління
пропаганди і агітації ЦК ВКП(б), згодом – заступника директора Інституту
філософії АН СРСР (1948–1951), головного редактора журналу «Вопросы
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философии» (1949–1952), завідувача відділу філософських і правових наук та
вищих навчальних закладів ЦК ВКП(б)–КПРС, члена Президії ЦК КПРС, головного редактора журналу «Коммунист» (1952–1953). Доктор філософських
наук (1951); дійсний член Академії педагогічних наук СРСР по Відділенню
теорії й історії педагогіки (1968).
До обміркування справи також мав бути залучений Михайло Еразмович
Омельяновський (1904–1979) – директор новоствореного Інституту філософії АН УРСР, доктор філософських наук (1946), академік АН УРСР (1948),
член-кореспондент АН СРСР (1968), голова Відділення суспільних наук АН
УРСР (1950–1951).
За активної чи консультативної участі згаданих осіб в апараті ЦК КП(б)У
вирішили, що пропозиція заслуговує на увагу, але реалізувати її можна буде
після майбутніх виборів до Академії (з визначенням відповідних вакансій).
Звернемо увагу, що саме в цей час максимально посилювався партійний диктат
в ідеологічній сфері. Так, 12 квітня 1947 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло
постанову «Про роботу сесії Академії наук УРСР», в якій жорстко критикувалися секретарі ЦК КП(б)У К. З. Литвин і І. Д. Назаренко за незабезпечення належного партійного керівництва сесією АН УРСР, яка відбулася напередодні.
Професор В. І. Бошко, як можна зрозуміти з довідки М. Х. Островерха, дістав
усне роз’яснення, що його пропозиції будуть враховані при вирішенні питання
про організацію Інституту права або відділу філософії права Інституту філософії АН УРСР. Офіційно ж йому 23 травня 1947 р. надіслана стандартна коротка
відповідь, що його пропозиція буде врахована у майбутньому. Про подальшу
участь професора в просуванні своєї ідеї нам нічого не відомо. Пішов він з
життя в серпні 1949 року.
Президія АН УРСР приблизно через рік (нам не вдалося поки з’ясувати з
чиєї ініціативи) звернулася до питання про утворення Інституту держави і права, але вирішила відкласти його вирішення до виборів нових дійсних членів і
членів-кореспондентів (протокол № 14 від 7 травня 1948 р., пункт 2.3). На цей
час уже була прийнята постанова Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1948 р.
про оголошення виборів до АН УРСР, де передбачалася вакансія і для представника юридичної науки.
Перші післявоєнні вибори в академію відбулися 30 червня 1948 р. Серед
інших академіком АН УРСР обраний Володимир Михайлович Корецький, відомий фахівець з історії права та міжнародного права. А невдовзі (після літніх
вакацій) 29 жовтня 1948 р. Президія Академії наук УРСР вирішила утворити
Кабінет держави і права у складі установ Відділу суспільних наук та просити
РМ УРСР затвердити це рішення. Головним науковим завданням Кабінету вирішили вважати: а) розроблення питань історії держави і права; б) розроблення
міжнародного права в частині, пов’язаній з УРСР; в) розроблення основних
питань держави і права країн нової демократії (ця «тріада» наукових напрямів
відтоді повторювалася майже у всіх документах про створення інституту).
На реалізацію цієї постанови 9 листопада 1948 р. секретарю ЦК КП(б)У
М. С. Хрущову було направлено відповідне клопотання, в якому були відображені згадані вище завдання Кабінету і зазначалося таке: «В своїй практичній
науково-дослідній роботі Кабінет держави і права має співробітничати у відповідних питаннях з інститутами історії і філософії АН УРСР, а також з кафедрами
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теорії та історії права й держави вищих навчальних закладів УРСР. Президія АН
УРСР вважає за доцільне доручити очолювати Кабінет держави та права дійсному члену АН УРСР В. М. Корецькому». Копія цього клопотання збереглася в
Архіві Президії НАН України, а от оригіналу поки що не вдалося відшукати ні в
державних, ні в колишніх партійних архівах.
Зауважимо, що відтоді усі пропозиції про створення в України правознавчого академічного закладу безпосередньо в тексті відповідних державних і компартійних документів або у підготовчих матеріалах до них неодмінно пов’язувалися з іменем безпартійного академіка В. М. Корецького, надаючи усій
справі певного персонального характеру.
Доволі швидко (як для звичних бюрократичних строків), 14 грудня 1948 р.
побачила світ постанова РМ УРСР № 2960 «Про організацію в складі науково-дослідних установ Академії наук УРСР Кабінету держави та права». Уряд
погодився з пропозицією Президії АН УРСР про утворення Кабінету держави
і права як окремої науково-дослідної одиниці.
Згадана урядова постанова 29 грудня 1948 р. розглянута на засіданні Президії
Академії наук УРСР і, як належало, «взята до відома і виконання». Академіку
В. М. Корецькому водночас доручили до 15 січня 1949 р. провести підготовчу
роботу до створення Кабінету.
Майже відразу чимало відомих вчених виявили бажання працювати у новоствореній установі. Одним з перших ще у грудні 1948 року подав документи знаний криміналіст, ректор Львівського університету за німецької окупації
Микола Миколайович Паше-Озерський, який після 13,5 місяців перебування
під вартою за безпідставним звинуваченням у співробітництві з окупантами,
тоді перебував у розпорядженні управління вищої школи при РНК УРСР (тобто,
фактично без роботи). А в лютому 1949 року офіційно розіслали оголошення про
конкурс на заміщення в Кабінеті трьох посад старшого наукового співробітника
і п’яти посад молодшого наукового співробітника. Документи на конкурс насамперед подали вчені-міжнародники, молодші колеги В. М. Корецького – Михайло
Володимирович Яновський та Сергій Михайлович Огранович.
Утім, для реального втілення в життя постанови РМ УРСР про створення Кабінету держави і права потрібно було затвердити штатний розпис новоствореної
установи і таке право належало Державній штатній комісії при Раді Міністрів
СРСР. Тому Голова Ради Міністрів УРСР Д. С. Коротченко 8 березня 1949 року
направив лист заступнику Голови Ради Міністрів СРСР К. Є. Ворошилову (звертатися напряму з такими питаннями до Голови Ради Міністрів СРСР Й. В. Сталіна тоді не було прийнято) з проханням дозволити утворення в складі АН УРСР
Кабінету держави і права та дати вказівку Державній штатній комісії при Раді
Міністрів СРСР затвердити штати згаданого Кабінету (проект штатів на 16 одиниць додавався до листа). Аргументація у листі містила посилання на постанову ЦК ВКП(б) «Про розширення і покращення юридичної освіти в країні» від
5 жовтня 1946 р. і загалом багато в чому нагадувала мотивувальну частину звернення професора В. І. Бошка.
Для прийняття рішення К. Є. Ворошилов за порадою працівників свого апарату запитав думку Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Державної
штатної комісії і Академії наук СРСР. Згадані відомства не заперечували проти клопотання, але Президент АН СРСР С. І. Вавілов і заступник голови Держплану СРСР
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О. В. Купцов запропонували утворити «Сектор держави і права» (АН СРСР)
або «Сектор права» (Держплан СРСР). С. І. Вавілов аргументував це тим, що
«Кабінет» – це форма, притаманна допоміжним установам. Зауважимо також,
що О. В. Купцов висловив думку, що з трьох запропонованих напрямів роботи новостворений Сектор має зосередитися саме на питаннях історії держави і
права. Як логічний наслідок згаданих узгоджень в секретаріаті К. Є. Ворошилова підготували проект відповідного розпорядження Ради Міністрів СРСР.
Подальший розвиток подій вже добре відображений у згаданому ювілейному виданні 1999 року, продубльованому і в історичній довідці про установу
на офіційному сайті Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України. Ми не претендуючи на новизну, коротко нагадаємо тут основні факти,
щоб надати хроніці утворення Сектора держави і права завершеного вигляду.
21 квітня 1949 р. прийнято розпорядження Ради Міністрів СРСР № 5331-р,
підписане Й. В. Сталіним, яким РМ УРСР дозволили організувати у складі АН
УРСР і в межах її затвердженого на 1949 р. штату Сектор держави і права. Питання напрямів діяльності Сектора в розпорядженні не порушувалися.
6 травня 1949 р. опитом членів уряду прийнята підготовлена під керівництвом М. П. Бажана у секторі культури урядового апарату постанова Ради Міністрів УРСР № 1091 «Про зміну постанови Ради Міністрів УРСР № 2960 від
14 грудня 1948 р. “Про організацію в складі науково-дослідних установ Академії наук УРСР Кабінету держави та права”»
13 травня 1949 р. Президія АН УРСР взяла до відома та виконання згадану
постанову РМ УРСР від 6 травня 1949 р.
16 травня 1949 р. в. о. Президента АН УРСР П. С. Погребняк затвердив
Положення про Сектор держави та права АН УРСР.
Далі наказами по АН УРСР призначені завідувачем Сектора з 11 липня
1949 р. – В. М. Корецький, вченим секретарем Сектора з 15 липня 1949 р. –
Б. М. Бабій. Молодшими науковими співробітниками Сектора стали влітку
1949 р. Лілія Володимирівна Боцян (Бичкова), Михайло Петрович Діденко,
Микола Карпович Михайловський, Лідія Луківна Потарикіна, Євгенія Антонівна Тихонова. Міг поповнити цю п’ятірку і Федір Глібович Бурчак (майбутній віцепрезидент Національної академії правових наук України), вже на той
час рекомендований до аспірантури Київського університету, але не дістав
належного дозволу на переведення до Сектора від Міністерства освіти УРСР.
Подавав свої документи на посаду старшого наукового співробітника Сектора
і майбутній член-кореспондент АН УРСР Петро Омелянович Недбайло, але
його надії не виправдалися (на жаль, докладної інформації про цей факт біографії вченого в нас немає).
Зауважимо, що первісно у липні-серпні 1949 р. планувалося мати аспірантів з усіх трьох основних напрямів діяльності Сектора. Взяти участь в іспитах до аспірантури мали Е. А. Тихонова (з держави і права країн народної
демократії), Л. Л. Потарикіна (з історії держави і права СРСР) і Ф. Г. Бурчак
(з міжнародного права). Але вийшло дещо інакше і здібних випускників юридичного факультету, окрім Ф. Г. Бурчака, без аспірантури і стажування зарахували на посади молодших наукових співробітників. А першими аспірантами
за спеціальністю «міжнародне право» (науковий керівник – В. М. Корецький)
стали від 1 жовтня 1949 р. Євген Лаврентійович Курішков, Валентин Іванович
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Сапожников, Петро Григорович Мовчан та Юрій Гнатович Юра.
Останні двоє із згаданих аспірантів невдовзі відійшли від науки, а всі інші
перші науковці (співробітники та аспіранти) Сектора згодом стали провідними
вітчизняними вченими, життя і діяльність яких відображені в «Юридичній енциклопедії» та ряді біографічних публікацій.
Сектор держави і права почав працювати як невелика, але самостійна наукова одиниця. Президія АН УРСР на засідання лютого 1950 р., розглядаючи
звіт Відділу суспільних наук за попередній рік, констатувала, що Сектор держави і права під керівництвом акад. В. М. Корецького організовано в середині
1949 р.; план його робіт до загального академічного плану не входив. Свою роботу Сектор погоджував з Відділом суспільних наук. Почато вивчення архівних
та літературних джерел для розроблення двох тем: «Історія держави та права
Української РСР» і «Міжнародне право».
Висновки. Історія створення в Україні академічної правознавчої установи
видається доволі повчальною. В складних умовах режиму особистої влади
Й. В. Сталіна, розквіту ідеологічного диктату («ждановщини») в сфері науки
(особливо – історичної), літератури і мистецтва та активною боротьби з «українським буржуазним націоналізмом» ідея розвитку академічних правових
досліджень не зустріла, наскільки нам відомо, жодного опору. До створення
Сектора держави і права АН УРСР доклали зусиль чимало відомих державних
діячів і рядових працівників партійних та урядових структур. Водночас поки
що не знайшла підтвердження поширена теза про вагому чи навіть вирішальну
роль в цьому процесі Д. З. Мануїльського. Так само критичніше слід поставитися до думки, що академічний заклад юридичного профілю був потрібний
насамперед для теоретичного обґрунтування міжнародної правосуб’єктності
Української РСР, яка на той час стала членом ООН. Намір створити Комісію філософії і права, як свідчать документи, був оголошений ще задовго до створення ООН. Згодом професор В. І. Бошко у своїй заяві теж зовсім не посилався на
цю обставину. Д. С. Коротченко в листі до К. Є. Ворошилова підкреслював важливість насамперед узагальнення досвіду діяльності державних органів України.
Держплан СРСР теж вважав, що новостворений заклад має зосередитися на науковому опрацюванні питань історії держави і права Української РСР.
Втім, як видається крапку у відповідних дослідженнях ставити ще рано.
Так, нами повною мірою ще не вивчалися документи Міністерства закордонних
справ УРСР за перші післявоєнні роки. Корисним також видається звернення не
лише до опублікованих регеcтів протоколів Президії АН УРСР, а й до самих протоколів і підготовчих матеріалів до них. Можливо, щось вдасться знайти в листуванні Інституту (комісії) філософії АН УРСР з Президією Академії і ЦК КП(б)У.
Загалом видається доцільним видання на підставі поглибленого архівного пошуку великої збірки документів і матеріалів до 75-річчя Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України, яке має відзначатися в травні 2024 року.
Завершуючи, автор має засвідчити свою глибоку вдячність за багаторічну
співпрацю великому корпусу вітчизняних архівістів і насамперед Костянтину
Євгеновичу Новохатському, Ользі Вікторівні Бажан, Світлані Володимирівні
Старовойт та Ользі Михайлівні Редько, чия допомога у проведенні цього дослідження була дійсно неоціненною.
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Usenko Igor. To the history of the founding of the Koretsky Institute of State and Law
of the National Ukrainian Academy of Science: new facts and documents
Introduction. The article is devoted to insufficiently studied history of founding of the
leading scientific legal institution of Ukraine. On a purely documentary basis, with the introduction to the scientific circulation of new archival materials the events that accompanied the
creation of the State and Law Branch in the AS UkrSSR system are highlighted and analyzed.
The circumstances that accompanied the foundation of the Institute were analyzed for the
first time in 1999 by the academician Yu. S. Shemshuchenko.
The aim of the article. The purpose of this exploration is to complete the scientific
reconstruction of the process of founding of our institute through the introduction of new
archival documents into the scientific circulation, clarification of the author’s idea of creating
the institute, deepening of the understanding of the position of the state institutions of the
UkrSSR and the USSR and the personal role of the academician V. M. Koretsky in this process.
Results. A true history of legal science is only possible on the basis of a critical
understanding of the primary sources, the search of which was the most important component
of this study. The author analyzed the little-known published documents; the documents
from the funds of the Central State Archives of Public Associations of Ukraine, the Central
State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine and the State Archives
of the Russian Federation that have been introduced into scientific circulation; generalized
information from the materials of the scientific archive of the Koretsky Institute of State and
Law and some other primary sources. The question of formation of the idea of creating a legal
academic institute and its development in the decisions of state, communist and academic
structures is investigated. Particular attention is paid to Professor V. I. Boshko’s appeal to the
Central Committee of the Communist Party of Ukraine (b) on the expediency of establishing
of a Law Institute in the system of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, registered
on April 4, 1947, and the figures of those party functionaries (who also happened to be highly
qualified scientists at the same time) directly involved in reviewing this appeal.
Сonclusions. Many well-known personalities and qualified scientists have made efforts
to establish an academic law institution in Ukraine. At the same time, no confirmation has
been found for the thesis about the decisive role of D. Z. Manuilskyi in this process, as
well as for the opinion that the academic institution of the legal profile was needed first
and foremost for the theoretical substantiation of the international legal personality of the
Ukrainian SSR. Ways of further investigation of the problem are proposed, and a proposal
for publishing of a large collection of documents and materials on the basis of an in-depth
archival search is introduced.
Key words: Ukraine, history of legal science, Academy of Sciences, Institute (Sector) of the
state and law, V. I. Boshko, V. M. Koretsky.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПРАВОВИЙ ВПЛИВ ТА ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ІНДЕКС ВЗАЄМОВИЗНАЧЕНОСТІ
У статті аналізуються категорії «правове регулювання», «правовий вплив» та
«правове забезпечення». Досліджені їх відмінності, характеристики та властивості.
Такий аналіз дав підстави зробити висновок про їх нетотожність, але співвідносність.
Ключові слова: правове регулювання, правовий вплив, правове забезпечення, державна регламентація, ефективність право-вого регулювання.
Онищенко Н. Н. Правовое регулирование, правовое воздействие и правовое
обеспечение: индекс взаимного определе-ния
В статье анализируются категории «правовое регулирование», «правовое воздействие» и «правовое обеспечение». Исследо-ваны их различия, характеристики и свойства.
Такой анализ позволил сделать вывод об их нетождественности, но соотноси-тельности.
Ключевые слова: правовое регулирование, правовое воздействие, правовое обеспечение, государственная регламентация, эффективность правового регулирования.
Onishchenko Natalia. Legal Regulation, Legal Impact, and Legal Support: An Index
of Indeterminacy
The article focuses on the analysis of the categories “legal regulation”, “legal impact” and
“legal support”. Their differences, char-acteristics and properties are investigated. Such an
analysis made it possible to conclude that they are not identical but correlation.
Key words: legal regulation, legal impact, legal support, state regulation, effectiveness of
legal regulation.

Постановка проблеми. Одним із завдань загальної теорії права є відпрацювання категоріально-понятійного апарату, що не викликає жодних сумнівів. Більше того,
коли йдеться про взаємоузгодженість, взаємовідповідність, взаєморозвиток окремих
категорій. У нашому випадку це «правове регулювання», «правовий вплив» і «правове забезпечення». Зрозуміло, що наведені категорії не синоніми, але зрозуміла і їх
взаємовизначеність у контексті праворегулівних процесів сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика взаємозв’язку
категорій «правове регулювання» та «правовий вплив» вже стала предметом
*Onishchenko Natalia, Doctor of Juridical Sciences, Full Professor, Academician of the NALS of Ukraine
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доктринальних розробок багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема,
серед представників загальнотеоретичної юридичної науки відповідні питання
досліджувалися такими вченими: С. Бобровник, О. Богініч, Р. Дворкін, М. Марченко, Н. Пархоменко, О. Петришин, Т. Тарахонич, Г. Харт, Ю. Шемшученко та ін.
Не применшуючи ролі та значення наукового доробку цих та багатьох інших науковців, за-значимо, що в сучасних реаліях демократичного правового розвитку
виникає необхідність у доктринальному осмисленні характеру співвідношення
категорій «правове регулювання», «правовий вплив» та «правове забезпечення».
Мета статті. Метою статті є продемонструвати співвідношення категорій
«правове регулювання», «правовий вплив» та «правове забезпечення», відзначити їх неідентичний, але взаємопов’язаний характер.
Виклад основного матеріалу. Динаміка розвитку сучасних суспільних
відносин вимагає своєчасного та якіс-ного правового реагування на відповідні
соціальні процеси, що досягається використанням значної кількості правових
засобів. Адже, мабуть, не потрібно ще раз доводити, що поведінка та діяльність
осіб у тій чи іншій важливій сфері та галузі суспільного життя водночас є як
об’єктом правового впливу, так і правового регулювання та правового забезпечення. Останнє пов’язано з тим, що право як соціонормативний феномен виконує різноманітні функції, кожна з яких відображає певний аспект його соціального призначення загалом, а також напрями вирішення відповідних соціальних завдань1.
У зв’язку з цим цілком очевидним висновком слід визнати, що сучасне право в
демократичній державі вже не лише безпо-середньо регулює ті чи інші суспільні
відносини, закріплюючи у нормах конкретні моделі поведінки, права і обов’язки
їх учасників тощо, а й впливає на їх подальший розвиток, до певної міри визначає
тенденції їх еволюції у майбутньому, забезпечуючи тим самим інтереси суб’єктів
права та можливість передбачення ними перспектив своєї подальшої діяльності.
Тому особливої значущості в умовах сьогодення набуває дослідження питання
сутнісних характеристик категорій «правове регулювання», «правовий вплив»
та «правове забезпечення», визначення характеру їх співвідношення та взаємозв’язку тощо. Очевидним є й те, що правильне розуміння змісту цих фундаментальних понять сприятиме формуванню більш якісної правореалізаційної,
у тому числі правозастосовної практики, а також надасть можливість точніше
спрогнозувати наслідки впроваджуваних у державі реформаторських заходів,
спрямованих на забезпечення соціального та індивідуального благополуччя.
Як відомо, правове регулювання – це особлива регламентація суспільних відносин, система різноманітних юридичних засобів: норми права, юридичні факти,
правові відносини, встановлення право- та дієздатності громадян, їх правового
статусу в цілому, визначення компетенції органів держави, правового статусу громадських організацій, юридичних осіб та інших суб’єктів суспільних відносин.
Правове регулювання – це регламентація суспільних відносин засобами загальнообов’язкових правил поведінки і заснованих на них приписів індивідуального значення, що забезпечується в необхідних випадках державним примусом.
Категорія «правове регулювання» виражає динамічну сутність всієї юридичної
надбудови, вона характеризує активно-творчу сторону права, відображає процес
перетворення його із можливості на дійсність. Процес правового регулювання
спрямований на широке коло суб’єктів суспільних відносин (держава, нації,
організації, органи держави, громадяни).
РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права
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Правове регулювання можна охарактеризувати як особливий формалізований метод державної регламентації дій суб’єктів права з метою спрямування їх
поведінки відповідно до інтересів громадян, суспільства і держави, воно потребує комплексного вивчення відповідних складових в їх нерозривній взаємодії,
тобто як цілісної системи, складається з певних ланок, що знаходяться у взаємодії та кожна з них випливає з попередньої. Саме тому правове регулювання
передбачає системний аналіз, а також створення системи юридичних категорій,
що відображає багатогранний процес регулювання.
При вивченні правового регулювання вчені-юристи неодноразово підкреслювали необхідність розрізняти такі поняття, як «правове регулювання» та
«правовий вплив». Правове регулювання та правовий вплив збіжні в окремих
частинах і в цілому в часі, оскільки, по суті, відображають один і той же процес.
Водночас правове регулювання являє собою складну єдність структурних
елементів, яку необхідно досліджувати і вивчати саме комплексно, у взаємозв’язку всіх елементів. Слід також мати на увазі, що зв’язок між елементами
будь-якої цілісної системи, в тому числі й правового регулювання, доволі обмежений. Зміна того чи іншого елементу в ній до певної міри викликає зміну
інших елементів. Прикладом може слугувати зміна правової норми, здійснення
юридичного факту тощо. Так, зміна правової норми може викликати як наслідок виникнення, зміну або припинення правовідносин між суб’єктами права.
Наведені приклади свідчать про взаємозалежність елементів правового регулювання і водночас демонструють, що правове регулювання – це, дійсно, цілісна,
єдина система. Вона має необхідну стійкість, органічність, упорядко-ваність. Для
неї характерна наявність різних функціональних зв’язків: прямий (норма права –
юридичний факт – правовідносини) і зворотній (правовідносини – норма права).
Поряд з тим взаємозалежність окремих елементів системи правового регулювання не позбавляє їх відносної самостійності. По-перше, сам факт окремого існування ланки правового регулювання (наприклад, юридичного факту)
вже свідчить про сукупність властивих їй окремих ознак, що виділяє її з-поміж
інших ланок. По-друге, саме певна кількість ланок правового регулювання дає
нам підстави говорити про систему, про певну сукупність елементів цього процесу.
Систему правового регулювання становлять норми права, юридичні факти,
правові відносини, акти реалізації. Перераховані елементи не вичерпують усіх
форм і засобів правового регулювання. Адже важливу роль у системі правового регулювання відіграють право- та дієздатність громадян, правовий статус різних організацій, суб’єктивні права, юридичні обов’язки учасників правовідносин тощо.
Вивчення правового регулювання як цілісної системи потребує також здійснення аналізу його методів, тобто сукупності його юридичних прийомів і засобів (способів), що пронизують процес регулювання. Крім цього, пізнання
правового регулювання передбачає також виявлення його соціальної ефективності. Таким чином, аналіз правового регулювання як цілісної системи повинен складатися з дослідження умов ефективності правового регулювання, тобто його конкретних соціальних результатів.
Умови ефективності правового регулювання поділяються на об’єктивні й
суб’єктивні. Об’єктивними умовами є соціально-економічний стан суспільства,
форми власності, політичний режим, державний устрій тощо. До суб’єктивних
умов належить: а) всебічний аналіз тенденцій розвитку суспільних відносин;
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б) вибір оптимального варіанта регулювання (правового методу, форми нормативного чи індивідуального акта); в) чітке визначення мети (завдань) регулювання; г) своєчасність правотворчості; д) удосконалення чинного законодавства; е) забезпечення стабільності правового регулювання; є) ясність,
чіткість правових приписів; ж) активність правозастосовних органів; з) свідомість, психологічна підготовленість громадян у здійсненні ними суб’єктивних
прав і юридичних обов’язків.
Крім того, деяку увагу хотілося б звернути на взаємозумовленість правового регулювання і правового впливу, що перебувають у тісному взаємозв’язку,
але не збіжні повністю, а співвідносяться як частина і ціле. Найголовніша їх
відмінність – це різний обсяг дії. Якщо правове регулювання в усіх випадках
повинно бути зв’язаним з процесом регламентації дій учасників суспільних
відносин, то правовий вплив здійснюється і поза межами цієї регламентації.
Правове регулювання – це особливий формалізований метод державної регламентації дій суб’єктів права. За часом воно збігається зі строком дії норми права, а правовий вплив має свої строки, форми і методи впливу, що не збігаються
з усіма компонентами правового регулювання. Норма права може бути відміненою, тобто не здатною здійснювати регулювання суспільних відносин, але
вона може залишатися в пам’яті людей і при цьому впливати на їх свідомість.
Отже, норми права мають дві властивості: вони можуть впливати на поведінку людей і регулювати її. Впливати на поведінку людей можуть також мотиви закону і наміри законодавця, але самі по собі вони не регулюють суспільних
відносин, не породжують конкретних правовідносин.
Будь-яке регулювання водночас є, безумовно, певним впливом, але не будьякий вплив є регулюванням, унор-муванням суспільного життя. Необхідною
власністю правового регулювання є здатність регламентувати відносини на основі
юридичних норм. Правове регулювання, вказуючи суб’єктам права вид і межі дії,
поведінки та діяльності, передбачає їх відповідні правові наслідки (позитивні і негативні), воно забезпечується різними засобами, у тому числі силою державного
примусу. А для правового впливу ця чіткість, визначеність не є характерною.
Норма справляє вплив на поведінку людей визначенням правоздатності громадян і організацій, юридичними фактами тощо. При визначенні правоздатності
норми права ще не регулюють поведінку людей, а впливають на їх волю і свідомість узагальнено. Норма права починає регулювати поведінку людей лише
на стадії юридичного факту і закінчує його в момент припинення дії правовідносин, коли буде досягнутий певний правовий ефект. Правове регулювання
охоплює всі форми впливу права на суспільне життя: правотворчість, виховний
вплив права, здійснення правових приписів в конкретних діях суб’єктів права,
забезпечення виконання цих приписів, тобто саму правомірну поведінку, а також все, що створює основу і передумову для такої поведінки, забезпечує її.
До сфери правового регулювання можна включити також пропаганду права
і перевірку доцільності та ефективності дії правових норм. Слід мати на увазі,
що правове регулювання – це лише один із багатьох аспектів дії права в суспільстві. Воно характеризує спеціально-юридичний, а не інформаційний, орієнтаційний чи мотиваційний вплив на поведінку і діяльність суб’єктів права.
Соціальна роль права значною мірою проявляється за допомогою впливу
на волю і свідомість людей. Цей вплив здійснюється як у процесі дії права на
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учасників суспільних відносин (поза конкретними правовідносинами), так і у
процесі правового регулювання.
Правовий вплив здійснюється через загальні правовідносини, які існують
постійно, оскільки існує постійний зв’язок суб’єктів права з державою і між
собою. Учасники суспільних відносин дотримуються правових норм постійно,
хоча деякі з них можуть ніколи не стати учасниками певного виду правовідносин. Одночасно з впливом одних норм може здійснюватися правове регулювання інших відносин, зокрема, безпосередньо використовуватися суб’єктивні
права, виконуватися юридичні обов’язки, застосовуватися норми права тощо.
В цих випадках також відбувається вплив права на волю і свідомість людей,
оскільки неможливо уявити жоден з моментів правового регулювання як механічний вплив правової норми і автоматичне безсвідоме підкорення людей її змісту.
Таким чином, правовий вплив може бути охарактеризований як всебічна і
багатогранна (психологічна, державно-вольова, формальна, нормативна тощо)
дія права, а правове регулювання – це спеціальна дія права, що відрізняється
за формою і за змістом, яка здійснюється через суб’єктивні права і обов’язки
суб’єктів права, що виступають суб’єктами конкретних правовідносин. Уцьому
випадку йдеться не про простий вплив права (вплив на почуття, думки), а про
чітко визначені приписи можливої і необхідної поведінки.
Відмінність правового регулювання від правового впливу полягає у тому,
що при правовому впливі відсутній державний примус як один з елементів
правового регулювання. Якщо правовому регулюванню властивий і примус, і
переконання, добровільне виконання, то правовий вплив характеризується не
тільки відсутністю примусу, а й неможливістю його застосування.
Водночас, на нашу думку, було б недоцільним як основний критерій відмежування правового впливу від правового регулювання розглядати в останньому наявність примусу. Можлива відсутність примусу в процесі правового регулювання є
однією з відмінних рис дії права в демократичному правовому суспільстві, в якому
механізм правового регулювання діє, як правило, без необхідності постійного застосування тих чи інших примусових заходів, зберігаючи їх лише як можливість,
що може настати за передбачених у правових нормах підставах та умовах їх реалізації. Правове регулювання в цих випадках, а правовий вплив завжди, як би поєднуються, збігаються з іншими видами соціального регулювання (нормами моралі,
звичаями тощо), де відбувається соціальна регуляція поза державним примусом.
Правове регулювання – це регулювання поведінки людей засобами правових велінь. Головне тут усвідомлені правомірні дії суб’єктів не по відношенню до норм права і їх оцінки, а юридично значущі вчинки, здійснені відповідно до правових вимог.
При правовому впливі суб’єкти права відчувають на собі його дію, повідомляючи ті положення, які висуває законодавець і які випливають з правових
настанов (приписів, норм, заборон тощо).
При правовому регулюванні таке сприйняття в якого-небудь суб’єкта може
бути відсутнім, але механізм регу-лювання повинен спрацювати, як тільки відбудуться всі умови, необхідні для дії правової норми.
При правовому впливі відбувається певна дія на суб’єктів права, доволі часто визначаються їх вчинки і рішення, але немає чіткого, регламентованого, формально-визначеного і гарантованого порядку, який є при правовому регулюванні.
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Варіантність поведінки при впливі права значно ширша, ніж у процесі правового регулювання, де конкретні правовідносини створюють певні рамки, в
межах яких зобов’язані діяти суб’єкти права.
Правовий вплив відрізняється від правового регулювання і за об’єктом,
на який вони спрямовані. Об’єктом правового впливу є свідомість і поведінка
людини, а об’єктом правового регулювання – суспільні відносини: економічні,
політичні, соціальні, національні, майнові, особисті тощо.
Відмінність правового впливу від регулювання полягає також у тому, що
право може впливати на правовідно-сини, формуючи у людей певні погляди,
оцінки права, законності, ставлення до них тощо, а регулювати правосвідомість воно не в змозі. Стосовно правосвідомості право виступає лише як фактор впливу, а не як регулятор, що розміщує певним чином думки і почуття.
Таким чином, межі правового впливу і регулювання не ідентичні. Вплив охоплює більш широку соціальну сферу, має більш різнобічний соціальний прояв.
Отже, правове регулювання і правовий вплив – це категорії, що знаходяться
в одній площині, є співвідносними, а не збіжними, тобто не є ідентичними.
Правовий вплив – це більш широке, об’ємне явище, ніж правове регулювання.
Критерієм розмежування правового регулювання і впливу можуть бути види
правовідносин, що відрізняються за рівнем їх врегулювання і за ступенем юридичного зв’язку їх суб’єктів.
Окрім категорій «правове регулювання» та «правовий вплив», самостійного
значення в сучасному юридичному дискурсі за останні роки набула категорія
«правове забезпечення»2. У контексті зазначеного варто зауважити, що зміст
цієї категорії в окремих випадках ототожнюється із поняттям «правотворчість», хоча здебільшого він спрямований до процесу реалізації тих чи інших
прав і свобод людини і громадянина, а точніше – до обов’язку держави в особі уповноважених суб’єктів владних повноважень, а також інших визначених
суб’єктів створити всі необхідні умови для всебічного розвитку особистості,
належної реалізації нею своїх прав, свобод і законних інтересів. Адже, як закріплено у ч. 2 ст. 3 Конституції України, утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави.
Отже, держава повинна забезпечувати права, свободи і законні інтереси
суб’єктів права, що виступають «спо-живачами» саме таких послуг держави.
Більше того, у заданому контексті суб’єктів права можна розглядати як «своєрідних клієнтів» за формат правового забезпечення яких повинна належно відповідати саме держава, відповідні її органи та інституції.
Таким чином, забезпечення прав людини можна розглядати як систему заходів,
які здійснюються державою і громадянським суспільством та спрямовані на належну реалізацію і охорону прав людини з метою недопущення їх порушень. Відповідно, забезпечення прав людини – це комплексне правове явище, дослідження якого
неможливе поза розумінням низки суміжних з ним соціальних явищ і процесів.
Водночас, на нашу думку, категорія «правове забезпечення» за своїм змістом є
ширшою, ніж поняття «забезпе-чення прав і свобод людини». На обґрунтування цієї думки насамперед зазначимо, що основу правового забезпечення становить система функцій, які виконує право як соціальний регулятор (наприклад,
регулятивна, охоронна, комунікативна, виховна, оцінювальна, профілактична
тощо). Втім, для того щоб право реально могло втілювати зазначені функції
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в повсякденну соціальну практику, мають бути створені відповідні умови та
можливості, які виходять за межі формального закріплення права на рівні законів та інших нормативно-правових актів. При цьому суб’єктом такого забезпечення виступає передусім держава, апарат якої повинен створити всі необхідні
умови соціально-економічного, політичного, організаційного, ідеологічного та
іншого характеру для нормального функціонування права в суспільстві.
Сутність категорії «правове забезпечення» повинна розглядатися з огляду на
смислове значення терміна «забезпечення», багатоаспектний зміст якого органічно випливає з дієслова «забезпечувати», тобто надати достатні засоби для чогось,
зробити щось реально виконуваним, створити необхідні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось.
Отже, правове забезпечення можна розглядати як процес, що гарантує ефективне виконання цілей правового регулювання; правове забезпечення включає
в себе сукупність не лише відповідних юридичних складових, а й конкретних
соціальних чинників, обставин, процесів тощо, які опосередковують дію правових норм і конституюють зв’язок між правом та певними суспільними відносинами. Адже функціональне призначення та насичення права розкривається
саме у змісті тих чи інших фактичних суспільних відносин, у конкретних правах і обов’язках їх учасників, стані їх волі та свідомості тощо. У зв’язку з цим
право, будучи соціальним явищем, не може не враховувати відповідні чинники,
обставини і процеси, які можуть справляти як позитивний, так і негативний
вплив на реалізацію правових норм.
Відтак, правове забезпечення – це система правових та інших засобів, за допомогою яких суб’єкти права можуть досягати своїх цілей, задовольняти свої інтереси, реалізовувати свої права тощо. Системою таких правових засобів виступає, власне, правове регулювання та властиві йому спеціально-юридичні засоби
конкретного впливу на суспільство (норми права, акти реалізації прав і обов’язків, засоби примусового характеру тощо). Інші ж засоби правового забезпечення
включають в себе організаційні, матеріальні, ідеологічні, кадрові та інші засоби,
наявність яких надає реальну можливість ефективно реалізовувати правові норми
та досягати конкретних соціально корисних результатів правового регулювання.
Висновки. Таким чином, правове забезпечення охоплює: 1) правове регулювання; 2) правовий вплив; 3) комплекс заходів та гарантій, які забезпечують
реальність та ефективність здійснення правових норм. Правове забезпечення
включає в себе певну сукупність супутніх йому явищ, які надають правовому
регулюванню якість реальної ефективності, досягнення останнім соціально
корисних та значущих результатів. Правове забезпечення є неможливим без
правового регулювання та правового впливу, які виступають його своєрідними передумовами або основами. При цьому правове регулювання та правовий
вплив нерідко мають місце і поза контекстом правового забезпечення (наприклад, тоді, коли формально певні відносини врегульовані правом, але відсутня
ефективність правового регулювання, тобто не досягнуто того соціально корисного ефекту, на який воно було спрямоване).
1. Кореспондент. 2017. № 18–19 (760–761). 19 мая. С. 17. 2. Тарахонич Т. І. Правове
регулювання в умовах прогресивних змін: теоретичні та практичні аспекти. Бюлетень
Мін’юсту України. 2019. № 5. С. 34–37.
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Onishchenko Natalia. Legal Regulation, Legal Impact, and Legal Support: An Index
of Indeterminacy
Introduction. One of the tasks of the general theory of law is the development of a
categorical-conceptual apparatus. All the more, so when it comes to mutually consistent and
mutually evolving categories. In our case it is “legal regulation”, “legal influence” and “legal
support”. It is clear, that these categories are not synonymous, but it is also clear that they are
interdependent in the context of the current regulatory processes.
The aim of the article. The purpose of the article is to demonstrate the correlation of the
categories of “legal regulation”, “legal in-fluence” and “legal support”, to point out their nonidentical,but interrelated nature.
Results. Modern law in a democratic state is not only directly regulating certain social
relations, by fixing in the norms their specific patterns of behavior, rights and obligations of
their participants, etc., but also influences their further development, to a certain extent determines the trends of their evolution in the future, thereby ensuring the interests of the subjects
of law and the possibility of foreseeing their prospects for their further activity.
Legal regulation can be characterized as a special formalized method of state regulation
of actions of legal entities in order to direct their behavior in accordance with the interests of
citizens, society and the state, it requires a comprehensive study of the relevant constituents
in their inseparable interaction, that is, as a coherent system, consisting of certain links that
interact and each of them follows from the pre-vious one.
Any regulation at the same time is, certainly, a certain influence, but not any influence is a
regulation, normalization of social life. Le-gal influence can be characterized as comprehensive and
multifaceted (psychological, state-willed, formal, regulatory, etc.) action of law, and legal regulation
is a special action of law, which differs in form and content, which is exercised through the subjective
rights and obligations of the subjects of law acting as subjects of specific legal relations.
The essence of the category “legal security” must be considered in view of the meaning
of the term “security”, the multidimensional meaning of which organically follows from the
verb “to provide”, that is, to provide sufficient means for something, to make something real
workable, to create the necessary conditions for the implementation of something, to guarantee
something. Legal support can be seen as a process that guarantees the effective fulfillment
of the objectives of legal regulation; legal support includes not only the relevant legal components, but also specific social factors, circumstances, processes, etc., which mediate the
effect of legal rules and constitute a link between law and certain social relations.
Conclusions. Legal support includes: 1) legal regulation; 2) legal influence; 3) a set of measures
and guarantees that ensure the reali-ty and effectiveness of the implementation of legal rules. Legal
support includes a certain set of phenomena accompanying it, which give legal regulation quality
of real efficiency, achievement of the last socially useful and significant results. Legal support is
impossible without legal regulation and legal influence, which are its original prerequisites or bases.
However, legal regulation and legal influence often take place outside the context of legal support
(for example, when formally certain relationships are regulated by law, but there is no effectiveness
of legal regulation, so the socially beneficial effect to which it was directed is not achieved).
Key words: legal regulation, legal impact, legal support, state regulation, effectiveness of
legal regulation.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК РЕЗУЛЬТАТ
ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ
У статті досліджуються концептуальні підходи до визначення сутності та змісту правової доктрини як джерела права, її ролі в процесі здійснення правотворчої,
правозастосовної діяльності, в тому числі тлумаченні норм права. Проте правова
доктрина може мати іншу природу. Відповідно метою цього дослідження є з’ясування сутності та змісту правової доктрини, яка формується в результаті узагальнення
правозастосовної та правотлумачної практики судів.
Визначено, що судова доктрина формується шляхом вироблення судом усталених,
типових підходів до вирішення конкретних справ по суті. Введення у законодавство України таких понять, як «зразкова справа» та «типова справа», є важливим кроком до посилення значення судової доктрини, її визнання джерелом права у формально-юридичному
значенні. Акцентується на необхідності удосконалення юридичної конструкції визначення юридичної сили висновків Верховного Суду з огляду на обов’язковість їх урахування поряд з іншими джерелами права, ієрархія яких закріплена в Конституції України.
Ключові слова: доктрина, судова доктрина, прецедент, концепція, Верховний Суд,
постанова, зразкова справа, типова справа.
Пархоменко Н. Н. Правовая доктрина как результат правоприменительной деятельности суда
В статье исследуются концептуальные подходы к определению сущности и содержания правовой доктрины как источника права, ее роли в процессе правотворческой,
правоприменительной деятельности, в том числе толковании норм права. При этом
правовая доктрина может иметь иную природу. Соответственно нашей целью является исследование сущности и содержания правовой доктрины, которая формируется в
результате обобщения правоприменительной и правотолковательной практики судов.
Определено, что судебная доктрина формируется путем выработки судом устоявшихся, типичных подходов к решению конкретных дел по сути. Введение в законодательство Украины таких понятий, как «образцовое дело», «типичное дело» является
важным шагом к усилению значения судебной доктрины, ее признания в качестве источника права в формально-юридическом значении. Акцентируется на необходимости усовершенствования юридической конструкции определения юридической силы выводов
Верховного Суда в силу обязательности их учета наряду с другими источниками права,
иерархия которых закреплена в Конституции Украины.
Ключевые слова: доктрина, судебная доктрина, прецедент, концепция, Верховный
Суд, постановление, образцовое дело, типичное дело.
Parkchomenko Natalia. Legal doctrine as a result of courts’ enforcement activity
The conceptual approaches to the determination of legal doctrine’s essence and content
as a source of law, it’s role in the course of law enforcement and interpretation of law as well,
were found. However, the legal doctrine might have another nature. Accordingly, the purpose
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of this research is to find out the legal doctrine’s essence and content that is emerging as a
result of synthesis of enforcement and law interpretation judicial practices.
Eventually, it is identified that the judicial doctrine is formed through the development of
well-established, typical approaches to solving specific cases on the merits. The introduction
to Ukrainian legislation such terms as “exemplary case” and “typical case” is an extremely
important step to strengthening the value of the judicial doctrine, recognition of it as a source
of law in formal legal meaning. Thus, in our view, legal construct of establishing the legal
effect of the Supreme Court’s conclusions requires the compulsory improvement. It is necessary,
taking into account its binding nature in conjunction with other legal sources, whose hierarchy
is enshrined in the Constitution of Ukraine.
Key words: doctrine, judicial doctrine, precedent, concept, the Supreme Court, court
order, exemplary case, typical case

Вступ. Одним із наслідків глобалізаційних змін, що відбуваються у світі, є
поступове зникнення кордонів між правовим сім’ями. Відповідно, правова система України протягом останніх майже тридцяти років зазнала кардинальних
трансформацій. Зазначене стосується, зокрема, і правової доктрини, яка традиційно розглядалась як сукупність ідей, поглядів, концепцій, які продукуються
вченими-юристами, впливають на правотворчість та правозастосування.
Саме юристи, які досліджують реальний стан правового регулювання, виявляючи існуючі недоліки і прогалини, виступають ініціаторами удосконалення,
реформування чинного законодавства, а у випадку прийняття рішення нормотворчим органом про розробку проектів нормативно-правових актів – забезпечують
науковий супровід цього процесу (обґрунтування актуальності розробки таких
актів, участь у складі робочих груп по їх розробці, проведення науково-правових
експертиз, порівняльно-правових досліджень вітчизняного і зарубіжного досвіду,
обговорення проектів розроблених актів тощо). Доктринальне обґрунтування проекту нормативно-правового акта значною мірою впливає на позицію нормотворчого органу в питанні визначення його змісту, своєчасності і доцільності прийняття.
Тобто юристи, передусім учені юристи, є тими суб’єктами, які виявляють
нагальні потреби правового регулювання. Виробляючи спільні узгоджені погляди щодо вирішення тих чи інших проблем права, вони формують правову
доктрину, положення якої в силу своєї переконливості, обґрунтованості, наукової істинності широко використовуються в юридичній практиці. Іншими словами, йдеться про конвенціональне наукове знання.
При цьому, Р. Пузиков справедливо зазначає, що судження й погляди тих
чи інших учених є лише окремими точками зору і не утворюють правової доктрини. Однак їх поєднання й системне перетворення, засноване на єдності поглядів учених-юристів, зумовлює виникнення самостійних напрямів у науці,
зведення яких в єдину концепцію, що базується на загальних принципах й пріоритетах, є свідченням появи доктринальної форми розуміння того чи іншого
явища1. Завдяки цьому забезпечується цілісність, логічна узгодженість наукових положень, що становлять зміст правової доктрини2.
Таким чином, вагому роль у процесі здійснення правотворчої, правозастосовної діяльності, у тому числі тлумачення норм права, відіграють загальновизнані концептуальні засади розвитку держави та права. При цьому, як правило,
акцент робиться на використанні правової доктрини як передумови або чинника
правотворчості та правозастосування.
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Проте правова доктрина може мати іншу природу, що безпосередньо визначає її сутність, зміст та призначення. Відповідно метою цього дослідження є
з’ясування сутності та змісту правової доктрини, яка формується в результаті
узагальнення правозастосовної та правотлумачної практики судів.
Огляд літератури. Загалом вітчизняні й зарубіжні дослідники в різні історичні періоди звертались до з’ясування сутності та змісту правової доктрини
та її ролі у правовому регулюванні суспільних відносин. Серед них – П. Баранов,
Н. Гранат, С. Батуріна, С. Бошно, А. Васильєв, М. Вопленко, В. Дєрвоєд, О. Зозуля,
В. Сорокін, Р. Давид, К. Жоффре-Спінозі, С. Карапетян, М. Кармаліта, Л. Корчевна, С. Люлькович, М. Марченко, С. Муромцев, Л. Петражицький, Т. Пряхіна, Р. Пузиков, А. Селіванов, І. Семеніхін, І. Спасибо-Фатєєва, Д. Степанов,
В. Трофименко, Ю. Тодика та ін. У працях згаданих науковців доктрина, як
правило, розглядалась як чинник правотворчості та правореалізації, визначалась її сутнсть, зміст і значення у системі джерел права та у правовому регулюванні суспільних відносин загалом.
У теорії права країн романо-германської правової сім’ї залежно від визначення вченими змісту поняття «правова доктрина», ролі й місця цього складного, поліаспектного феномену в правовому житті суспільства наукові дослідження
умовно можна розділити на дві групи. Одні автори (А. Васильєв, М. Вопленко,
В. Дєрвоєд, О. Зозуля, С. Карапетян, М. Кармаліта, Т. Пряхіна, Р. Пузиков, В. Сорокін та ін.) розглядають доктрину як джерело (форму) права або як чинник, що
здійснює фактичний вплив на правотворчу й правозастосовну практику. Цей
підхід виражає «прикладний», регулятивний потенціал правової доктрини, яка
в цьому розумінні 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
реальності, у тій чи іншій формі активно використовуються в різних галузях
юридичної діяльності.
Інші науковці (С. Алексєєв, П. Баранов, Н. Гранат, С. Батуріна) розглядають
доктрину як категорію значно вищого порядку. В їхньому розумінні вона є комплексною, інтегруючою категорією, що виступає в ролі своєрідної моделі політико-правової дійсності, правового регулювання, яка відображає потреби суспільства, його
духовно-моральні підвалини, культуру, традиції право- і державотворення3.
Постановка проблеми та виклад основного матеріалу. Загальновизнаним є підхід, згідно з яким, правова доктрина створюється на основі даних
про об’єктивні закономірності існування, взаємодії й розвитку правових явищ,
що є основною причиною її високого авторитету, передумовою для визнання,
легітимації доктринальних положень у правосвідомості юридичної спільноти,
і як наслідок – суспільства загалом. Йдеться, зокрема, про організовані в узагальнено-теоретичній формі юридичні знання: категорії й поняття, принципи,
теорії, концепції, аксіоми, презумпції, преюдиції, юридичні конструкції, що відображають закономірності, логіку організації правової матерії та є формами
вираження змістової частини правової доктрини4.
При цьому відзначається, що доктринальні положення, хоча і не є загальнообов’язковими, однак через свою переконливість, обґрунтованість, наукову
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істинність широко використовуються в юридичній і, зокрема, правозастосовній практиці.
У правозастосовній діяльності доктрина/наука насамперед пов’язана з
праворозумінням, досягненням адекватної інтерпретації положень закону чи
іншого нормативно-правового акта. Йдеться про складний професійно-інтелектуальний пізнавальний творчий процес. У правознавстві такий процес, як
зазначалось раніше, позначається терміном «доктринальне (наукове) тлумачення», спрямованість якого полягає в науковому з’ясуванні дійсного змісту
і цілей правових норм, що дається шляхом напруженого пошуку і всебічного
наукового аналізу положень закону. У зв’язку з цим привертає увагу слушна
думка В. Сирих, що основна особливість доктринального тлумачення полягає
не в тому, що воно здійснюється особами, наділеними вченими ступенями і
званнями, а в тому, що містить найбільш глибокий і точний аналіз чинного
законодавства, правильно розкриває і пояснює сутність і зміст норм права»5.
Також варто зазначити, що доктринальне тлумачення здійснюється із залученням наукових засобів, методів і сучасних досягнень науки6.
Наразі поширеною є практика використання наукових здобутків безпосередньо
суддями, здійснення тлумачення положень правових актів провідними фахівцями
наукових установ та закладів вищої освіти на замовлення або за рішенням суду.
Під час вирішення справи по суті суддя здійснює тлумачення норм права
спираючись на правову доктрину. Йдеться про те, що значення (зміст) може не
збігатися із текстом, з якого інтерпретація починається. Значення є результатом
інтерпретаційної діяльності, відповідно, сама норма як правило поведінки є
результатом інтерпретації. Центральна ідея полягає в тому, що інтерпретатор,
передусім суддя, покликаний ніби співпрацювати із законодавцем для того,
щоб спрямувати відповідне нормативне повідомлення учасникам суспільних
відносин, особливо у світлі того, що таке повідомлення є незавершеним без
правотлумачного втручання7.
І. Спасибо-Фатєєва також слушно зауважує, що формування доктрини має
витоки в науці, яка повинна опрацьовувати проблемні аспекти застосування
законодавства, у тому числі внаслідок узагальнення практики та надавати
відповідні рекомендації, а судді, враховуючи авторитет наукових пропозицій
та шкіл, мають їх використовувати8. На взаємозв’язок та взаємодію правової
доктрини й судової (адміністративної) практики звертає увагу і С. Люлькович9, а
Д. Степанов у зв’язку із цим зазначає, що саме «існування доктрини зумовлене
проблемами, що породжені практикою або виявлені нею; вона має породжувати раціональні правові конструкції»10.
Таким чином, існує концепція, згідно з якою правова доктрина є результатом
тлумачення норм права уповноваженими суб’єктами – судами. І саме завдяки такій
діяльності виробляються загальноприйняті підходи до вирішення конкретних
справ по суті. Суддя в процесі правозастосування встановлює фактичні
обставини справи, здійснює їх юридичну кваліфікацію та вирішує справу по суті,
оформлює судове рішення документально. У процесі розгляду типових справ
суддя керується попереднім досвідом та зазвичай приймає аналогічне рішення.
Таким чином здійснюється формування типового концептуального підходу до
вирішення аналогічних справ суддею, т. зв. судова доктрина. Надалі такі підходи
можуть бути використані при вирішенні подібних справ.
РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права
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Відповідно сутність судової доктрини полягає у формуванні усталених,
типових підходів до вирішення конкретних справ по суті в результаті діяльності
суддів. Зазначені підходи зазвичай формуються щодо оцінки доказів, розподілу
тягаря доказування, визначення предмета та засобів доказування11.
Тривалий час у кранах романо-германської правової сім’ї про судову доктрину
згадувалось опосередковано лише в контексті аналізу сутності та змісту постанов
пленуму верховного суду. На законодавчому рівні також не було визначено статус
судової доктрини, за винятком цих же постанов. При цьому основна увага була зосереджена на запереченні судового прецеденту як джерела права і визначенні узагальнень судової практики як чинника правотворчості та правозастосування. Урахування судової практики верховного суду не мало обов’язкового характеру, оскільки
суди могли відступити від позиції верховного суду за належного обґрунтування.
Наразі конвергенція правових систем, яка з часом лише посилюється, привела
до зміни концептуальних підходів до визначення сутності, змісту та призначення
узагальнень судової практики та формування усталених підходів до вирішення
типових справ. У науковому обігу з’явилось та стало вживаним поняття «судова
доктрина». На законодавчому рівні зазначені зміни також набули відображення.
Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 125 Конституції України Верховний Суд є найвищим
судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, а згідно зі ст. 36 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що Верховний Суд
повинен забезпечувати сталість та єдність судової практики. З огляду на це
доречно наголосити, що відповідно до рішень ЄСПЛ розбіжності судових рішень
за своєю природою є невід’ємним наслідком будь-якої судової системи, яка
базується на мережі судів першої інстанції та апеляційних судів. Водночас роль
найвищої судової інстанції полягає в тому, щоб вирішувати такі суперечності12.
Єдність правозастосовної практики в сфері правосуддя досягається через
діяльність органів судової влади, що спрямована на створення типових моделей кваліфікації або інтерпретації права, їх об’єктивацію в судових рішеннях.
Уніфікація (формування єдиної) судової практики досягається через: виявлення
необхідності уніфікації судової практики та визначення її основних параметрів;
створення типової моделі правової кваліфікації та вироблення правової позиції;
фіксацію правової позиції у судовому акті; доведення результату до відома
суб’єктів правореалізації.
Відповідно, судова практика формується: 1) на підставі усталених практик
(уявлень) правозастосування; 2) відповідно до нових правових інститутів
(новелізації норм права); 3) на основі практики ЄСПЛ щодо тлумачення положень
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; 4) з урахуванням
актів тлумачення Конституційного Суду України.
Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного
Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Таким чином, на думку М. В. Оніщука, відбувається запровадження інституту неповного
судового прецеденту13.
У зв’язку з цим окрему увагу в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» приділено створенню механізмів, які забезпечать єдність практики застосування права Верховим Судом.
Розвиток зазначених положень Закону відбувся у 2017 р. у Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Зокрема, однією з новел стало
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введення такого процесуального інституту, як «зразкова справа» та «типова справа».
Відповідно до Закону типові адміністративні справи – це адміністративні
справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень
(його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. Зразкова адміністративна справа – це типова
адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом
першої інстанції для постановлення зразкового рішення (п. 22 ст. 4). Тобто за
наявності ознак типовості справи Верховний Суд приймає її до провадження, і
така справа стає зразковою.
Приписами ст. 290 КАС України регламентовано особливості провадження
у зразковій справі. Зокрема, якщо в провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких
визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну
чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням про
розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції. У поданні
про розгляд справи Верховним Судом як зразкової зазначаються підстави, з
яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним
Судом як зразкова, у тому числі посилання на типові справи14.
У рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду зразкової справи,
Верховний Суд додатково зазначає: ознаки типових справ; обставини зразкової
справи, які обумовлюють типове застосування норм матеріального права та
порядок застосування таких норм; обставини, які можуть впливати на інше
застосування норм матеріального права, ніж у зразковій справі. За 2018 р. –
перше півріччя 2019 р. було постановлено 17 ухвал про відкриття провадження
у зразковій справі та ухвалено 11 рішень (постанов) у зразкових справах15.
Таким чином, останні зміни чинного законодавства в частині здійснення правосуддя зміцнили позиції судової доктрини як результату правозастосовної практики судів, які викладені в ухвалах Верховного Суду. При цьому відступити від
цих позицій може лише Верховний Суд. За таких обставин постанови Верховного
Суду стають джерелом права, яке є обов’язковим до виконання. Відповідно суди
нижчих інстанцій у правозастосуванні керуються не лише законом, а й зобов’язані
використовувати висновки Верховного Суду, викладені у його постановах.
При цьому необхідно звернути увагу на юридичну силу таких висновків. Наразі у правовій системі України вибудована та закріплена у Конституції України
ієрархія джерел права, ієрархія нормативно-правових актів. Тому важливо визначити місце висновків Верховного Суду в цій системі. Зазначене актуалізується
також з огляду на потребу чіткої відповіді на питання: чим має керуватися суддя
при вирішенні справи по суті, якщо закон і висновок Верховного Суду не однаково врегульовують певні відносини? Такої ж думки тримається і Д. Гетьманцев
та Н. Блажівська, на думку яких суд повинен не сліпо слідувати висновкам Верховного Суду, а брати до уваги при ухваленні рішень поряд з іншими джерелами
права: правовими принципами, міжнародними актами, іншими висновками Верховного Суду, Конституційного Суду України, ЄСПЛ і, звичайно, законом. Пріоритет джерел суддя повинен встановити з урахуванням їхньої ієрархії, а також беручи до уваги конкретні обставини справи. Крім того, висновки Верховного Суду
не змінюють, не скасовують, але доповнюють собою існуюче правове поле16.
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Зміст таких змін законодавства України та їх значення наразі дискутується
як в юридичній науці, так і в юридичній практиці. На думку Д. Гетьманцева
та Н. Блажівської, конструкція щодо урахування судами висновків Верховного
Суду прямо суперечить принципові верховенства права, реалізованому одразу
в декількох стандартах правосуддя, прийнятих на міжнародному рівні, а саме:
у Бангалорських принципах поведінки суддів: «суддя повинен обстоювати і
втілювати в життя принцип незалежності судових органів у його індивідуальному та інституційному аспектах».
Тут ми не можемо прийняти аргумент про те, що зазначені норми спрямовані
на забезпечення однаковості судової практики в силу очевидності дисбалансу
між принципом стабільності, забезпечуваним одноманітністю практики, і принципом незалежності суду, що лежить в основі верховенства права (ст. 6 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод). По суті, це може бути розцінено як втручання в незалежність правосуддя: при буквальному прочитанні норми суд тепер повинен не сам застосовувати закон, а сліпо слідувати висновкам
Верховного Суду в інших справах, навіть якщо ці висновки хибні. Допущення
такого означало б нівелювання ролі судової системи в суспільстві як такої, перетворювало б суд на сліпого чиновника, який механічно застосовує закон відповідно до цінних вказівок і циркулярів, що спускаються Верховним Судом17.
Доктрина – не шаблон. Це логічна конструкція, що обґрунтовує правовий
висновок суду. Саме тому ми не повинні шукати у висновках Верховного Суду
типових трафаретів, що накладаються на схожі спірні відносини. Казуальне тлумачення права, викладене у постановах Верховного Суду, не може і не повинно
сприйматися нами як висновки в розумінні ст. 242 КАС. Тому будь-який висновок Верховного Суду перед застосуванням його судами нижчих інстанцій повинен проходити тест на належний рівень узагальнення висновків, які повинні
мати сенс і зміст у контексті всієї правозастосовної практики Верховного Суду18.
Відтак, у межах згаданих трансформацій у романо-германських правових
системах у різних видах і формах зʼявляється правовий прецедент і відповідно
судова доктрина як джерело права. По суті, сьогодні ми можемо говорити про
фундаментальну зміну у правовій доктрині, яка є передумовою для нормотворчості та її складової частини – судової доктрини, яка є безпосереднім джерелом
права. Отже, визначати значення і роль судової доктрини як джерела права в
нашій правовій системі слід виходячи з конкретних норм процесуального закону. Очевидно, що в новому КАС під судовою доктриною розуміються «висновки про застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду»19.
Висновок. Правозастосування та правотлумачення судової влади, з одного
боку, має базуватись на досягненнях юридичної науки як правовій доктрині,
з іншого – виступає як судова доктрина, створює концептуальні підходи до
подолання прогалин у праві, удосконалення правозастосування, впливає на
правотворчий процес, розвиток системи права та правової системи.
По суті, введення у законодавство України таких понять, як «зразкова
справа» та «типова справа» є важливим кроком до посилення значення судової доктрини, її визнання джерелом права в Україні. Таким чином відбувається
поступова зміна сприйняття права, судової практики, судової правотворчості в
суспільстві. При цьому, на нашу думку, потребує удосконалення юридична конструкція визначення юридичної сили висновків Верховного Суду з огляду на
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обов’язковість їх урахування поряд з іншими джерелам права, ієрархія яких закріплена в Конституції України. Лише за цієї умови можна очікувати підвищення ефективності судового правозастосування та сприйняття судової доктрини як
повноцінного джерела права у формально-юридичному розумінні.
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Parkchomenko Natalia. Legal doctrine as a result of courts’ enforcement activity
The conceptual approaches to determine the essence and a concept of a legal doctrine
as a source of law were found. The value of generally accepted principles of State’s and law
development in the process of legislation activity and enforcement, including the interpretation
rules of law, was highlighted.
Although, the legal doctrine could change in nature, that determines its essence, content
and mission. So the purpose of this research, accordingly, is to figure out the essence and
concept of legal doctrine that is emerging in a result of the consolidation of courts’ enforcement
and law interpretation practice.
On the one hand, law enforcement and law interpretation by judicial authority must be
based on the achievements in the legal science. On the other hand, it serves as a court-made
doctrine. It creates the conceptual approaches to overcome gaps in a law and to improve a law
enforcement. It influence on the development of legal system and system of law.
It was concluded that judicial doctrine is formed by a formulation of typical approaches,
established to solving specific cases. Introduction to the Ukrainian legislation such notions as
“exemplary case” and “standard case”. This above mentioned is an important step to the increasing
importance of judicial doctrine and recognition of its role as a source of law in Ukraine. Thus the
perception of law, judicial practice, judicial legislation in society is changing. Also, in our review,
the legal construction of the definition of The Supreme Court’s conclusions legal effect requires the
enhancement. That is due to their binding nature, as enshrined in the Constitution of Ukraine. Only
on that condition, the increasing of effectiveness of judicial enforcement and perception of judicial
doctrine as a source of law may be expected.
Key words: doctrine, court-made doctrine, precedent, concept, Supreme Court, court order,
exemplary case, standard case.

DOI: 10.33663/0869-2491-2020-31-62-71
УДК 340.1

Т. І. ТАРАХОНИЧ,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник*
ORCID: 0000-0002-1586-5088

ГРОМАДСЬКА ДУМКА: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ
ТА МІСЦЕ В ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
У статті охарактеризовано підходи до розуміння громадської думки. Акцентовано
увагу на її особливостях. Визначено та охарактеризовано функції, що характерні для
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громадської думки. Узагальнено існуючі наукові підходи та виокремлено критерії класифікації чинників, які впливають на процес формування громадської думки. А також виокремлено форми вияву громадської думки.
Ключові слова: правотворчий процес, громадська думка, структура громадської
думки, форми вияву громадської думки, чинники впливу на формування громадської думки,
функції громадської думки.
Тарахонич Т. И. Общественное мнение: понятие, особенности и место в правотворческом процессе
В статье дана характеристика подходов к пониманию общественного мнения.
Акцентировано внимание на его особенностях. Определены и охарактеризованы функции общественного мнения. Обобщены существующие научные подходы и выделены
факторы, влияющие на формирование общественного мнения. А также выделены и
охарактеризованы формы проявления общественного мнения.
Ключевые слова: правотворческий процесс, общественное мнение, структура
общественного мнения, формы проявления общественного мнения, факторы влияния
на формирования общественного мнения, функции общественного мнения.
Tarakhonych Tetiana. Public Opinion: Notion, Peculiarities and Role in the Law-making Process
The article describes the approaches to understanding of public opinion. The special attention
is focused on its features. The research defines and characterizes the functions of public opinion.
It also generalizes the scientific approaches and criteria for classification of factors that influence
the process of public opinion formation. The forms of public opinion manifestation are determined.
Key words: Law-making Process, Public Opinion, Peculiarities of Public Opinion, Structure of Public Opinion, Forms of Public Opinion, Factors of Influence on Public Opinion
Formation, Functions of Public Opinion.

Вступ. Трансформаційні зміни в суспільстві та державі вимагають принципово
нових державно-правових і соціальних інститутів, актуалізується питання ефективності та дієвості правового регулювання, з’являється необхідність урахування
громадської думки в правотворчому процесі та правовому регулюванні.
Т. Дідич, аналізуючи засади здійснення правотворчості, підкреслює, що «для
ініціювання правотворчості та винайдення засобів правового впливу на суспільні відносини надзвичайно важливо створити ефективний механізм виявлення
потреб суспільства за допомогою створення нових правових норм або зміни діючих. Такий механізм має максимально комплексно виявляти ці передумови та
опрацьовувати їх із метою винайдення ефективної моделі правового впливу на
суспільні відносини з метою забезпечення потреб розвитку суспільства1. Слід
погодитись з цією думкою, оскільки важливе місце в механізмі виявлення потреб
та інтересів суспільства належить саме громадській думці.
Огляд літератури. Аналіз сучасного наукового доробку свідчить про відсутність комплексних наукових досліджень, усталеного розуміння громадської
думки та її ролі в правотворчому процесі у вітчизняній та зарубіжній науковій
літературі. Ця проблема розглядалася фрагментарно в філософії, політології та соціології права, в енциклопедичних виданнях, про що свідчать праці:
Г. В. Ф. Гегеля, Ж. Карбоньє, Ж. Руссо, а також сучасних учених – В. Горбатенко,
О. Дмитренко, В. Лапаєва, В. Оссовського, Н. Рудої та ін.
Постановка проблеми дослідження. У даному дослідженні на теоретичному
рівні узагальнено існуючі наукові підходи та здійснена спроба розв’язати наукову

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
64
проблему щодо висвітлення місця громадської думки в правотворчому процесі.
Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є отримання об’єктивних
знань щодо ролі та значення громадської думки в правотворчому процесі. Серед
завдань, які надають можливість акцентувати увагу на даній проблемі, насамперед є: визначення поняття громадської думки та її особливостей, окреслення тих
функцій, які їй властиві, та їх загальна характеристика, виокремлення чинників,
які впливають на громадську думку, тощо.
Виклад основного матеріалу. Сьогодення свідчить про певні тенденції розвитку правотворчого процесу в Україні, насамперед це високий рівень довіри
більшості суспільства до суб’єктів правотворчості, про що свідчать насамперед
результати парламентських виборів. А це вимагає професійного підходу, своєчасності, виваженості, а також урахування інтересів та потреб суспільства, громадської думки в процесі прийняття та введення в дію нормативно-правових актів,
особливо тих, які характеризуються високим рівнем соціальної значущості; важливим аспектом правотворчої діяльності повинен стати її комунікативний аспект,
оскільки норми, що приймаються, спрямовані на розвиток суспільства та держави,
подолання кризових явищ, врахування загальної волі та громадської думки; правотворчий процес повинен мати програмний характер, що потребує розроблення
виваженої, науково обґрунтованої програми розвитку законодавства в тій чи іншій
сфері суспільних відносин з урахуванням загальнодержавного, суспільного інтересу, де права та свободи людини є ключовим чинником прийняття цієї програми;
важливою складовою правотворчого процесу повинен стати принцип науковості,
яким, на жаль, нехтують суб’єкти правотворчості; поряд з цим правотворчий процес повинен здійснюватися відповідно до зазначеної в регламенті процедури, що
також впливатиме на якість і дієвість прийнятої норми права та її ефективність.
На сьогодні приймається значний масив нормативного матеріалу, та поряд
з цим не завжди ці нормативні акти є своєчасними, обґрунтованими, науково
виваженими. На думку вітчизняних вчених, «така ситуація частково є наслідком низького професійного рівня суб’єктів правотворчого процесу, створенням
умов штучного прискорення розробки та прийняття окремих законодавчих актів, зниженням ролі науки або правової доктрини в правотворчому процесі, що,
на жаль, стало звичайною практикою і в підсумку призводить до накопичення
нормативного матеріалу та ускладнення правового регулювання»2.
Серед чинників, що тією чи іншою мірою впливають на правотворчий процес,
важливе місце повинно бути відведено громадській думці. Це потребує науково виваженого підходу щодо її розуміння та визначення місця в правотворчому процесі.
Акцентуємо увагу на основних підходах щодо розуміння громадської думки. У політологічній літературі громадська думка розглядається, по-перше, як
політичний інститут, який бере участь у здійсненні влади; по-друге, це сукупна
думка різних соціальних груп щодо тих чи інших явищ і подій дійсності3; як
особливий тип масової суспільно-політичної свідомості, що, своєю чергою, є
структурним елементом політичної культури4. У соціологічній літературі під громадською думкою в атрибутивному сенсі розуміють колективні оціночні судження
різних соціальних спільнот, у яких виявляється їхнє ставлення до змісту і способів розв’язання суспільних проблем, котрі стосуються їхніх спільних інтересів5.
В юридичній енциклопедії громадська думка висвітлюється по-перше, як
спосіб існування, формування і вияву масової свідомості, що полягає у вира-

65
женні становлення людей до суспільно значущих подій і фактів; по-друге, важливий чинник соціальної комунікації6.
Аналіз юридичних наукових джерел свідчить про недостатню визначеність
даного поняття. Більшість праць, присвячених даній проблематиці, мають соціологічну та політологічну спрямованість. Соціологи права аналізують громадську свідомість використовуючи методологічний потенціал соціології права
крізь призму взаємодії соціальних суб’єктів. Також часто поняття «громадська
думка» та «суспільна думка» ототожнюються, з чим не можна не погодитись.
Зарубіжні вчені обґрунтовують бачення громадської думки враховуючи
традиції політичної філософії та звертаючи увагу на такі категорії, як «воля
всіх» і «всезагальна воля», підкреслюючи, що «воля всіх» – це сукупність (точніше, набір) воль окремих індивідів, яка в певному значенні аналогічна тому,
що тепер називається громадською думкою. Всезагальна воля – це та єдина
точка перетину тих воль, що знаходяться в стані протиборства, та рівнодіюча
векторам напряму цих воль, у якій фіксується момент суспільної згоди. Це не
проста сума воль більшості в громадській думці, а прийнятний для всього суспільства баланс воль, який повинен бути основою законодавства7.
Ця думка заслуговує на увагу, оскільки мало об’єднати певні ідеї, погляди
певних суб’єктів, оскільки їх думки та висловлювання можуть бути полярними, потрібно досягти згоди між членами спільноти з певних питань, що може
стати важливим чинником розвитку суспільства та підґрунтям оновлення законодавства чи прийняття тих нормативно-правових актів, які є важливими та
необхідними на даному етапі розвитку суспільства та держави.
Таким чином, громадська думка – це оціночна складова суспільної свідомості, що має відображення в різних формах прояву шляхом вияву настроїв,
почуттів, емоцій, суджень щодо об’єкта пізнання та відображає певний рівень
знань щодо певних явищ, процесів, фактів тощо.
Таке визначення громадської думки надає можливість оцінити дане поняття
через призму суспільної свідомості, виокремити психологічний аспект у формуванні громадської думки, акцентувати увагу на об’єкті пізнання, підкреслити
можливість досягнення суспільної згоди з певних питань.
Важливим аспектом у формуванні громадської думки є потенціал особистості. На думку вітчизняних вчених, потенціал особистості можна визначити як
сукупність психофізіологічного, професійно-трудового, сімейно-побутового,
культурного та творчого потенціалу8. В даній моделі потенціалу особистості
зазначені соціальні якості, які у своїй сукупності впливають на поведінковий
аспект особистості та залежно від рівня даного потенціалу і на формування
громадської думки.
З огляду на зазначене звернемо увагу на сутнісні особливості досліджуваного явища. Насамперед громадська думка є оціночною стороною суспільної
свідомості; спрямована на певний об’єкт пізнання, що потребує загального судження, шляхом вияву почуттів, емоцій, бажань, потреб та соціальних інтересів; вона знаходить відображення в певних формах прояву; характеризується
інформаційною насиченістю; має певні сфери впливу (політична, економічна,
правова, культурна, релігійна, наукова тощо); для неї властиві просторово-темпоральні характеристики, оскільки може домінувати тривалий чи короткий
проміжок часу чи поширюватися на певне коло осіб; також вона має здатність
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різнобічно впливати на свідомість та практичну діяльність різних суб’єктів,
визначати їх соціальну поведінку; має певну структуру, емоційну, пізнавальну
та вольову складові, оскільки в суспільстві формуються різні точки зору, іноді
вони мають навіть полярний характер і поряд з цим перевага надається саме
тим поглядам, що мають домінуючий характер та спонукають до дії.
Більшість вчених схильні виокремлювати раціональний, емоційний та вольовий прояв громадської думки. Поряд з цим вітчизняні вчені підкреслюють,
що системоутворюючою ознакою громадської думки, яка об’єднує всю сукупність його елементів (емоціональних, раціональних і вольових), є соціальна
оцінка9. Слід погодитись з цією думкою, оскільки оцінка як негативного, так
і позитивного спрямування певного явища, факту, події тощо є ключовим компонентом громадської думки.
Вольова сторона громадської думки складається насамперед з волі спільноти, яка
висловлює дану думку, а в деяких випадках, коли законодавець встановлює форми
вияву громадської думки, такі, наприклад, як: вибори, референдуми тощо, можна
стверджувати, що має місце і воля законодавця, який приймає відповідну норму.
На думку В. Оссинського, громадська думка пов’язана із формуванням певних установок як вияву людської свідомості. Поряд з цим вчений підкреслює,
що «установка являє собою понятійний конструкт, який пов’язує у цілісність три
підставові компоненти: пізнавальний, який виражає знання людини про предмет
і його зв’язки з іншими предметами, емоційний, або афективний, що виражає
чуттєву настанову щодо предмета і, нарешті, біхевіористичний, який можна розуміти як готовність до певних дій відповідно до попередніх компонентів10.
Структурними компонентами громадської думки є суб’єкт, об’єкт, зміст.
З огляду на це об’єктом суспільної думки є події, вчинки, факти, явища суспільного життя, на які спрямована громадська думка.
Суб’єктами громадської думки є члени суспільства, певна спільнота, колектив тощо, що наділені свідомістю та волею, здатні проявляти своє ставлення
до об’єкта пізнання. Поряд з цим думки, висловлювання суб’єктів громадської
думки можуть мати полярний характер та бути суперечливими, а іноді навіть
не компетентними. З огляду на це важливим є досягнення згоди з ключових
аспектів, що надасть можливість з більшою вірогідністю реалізувати ту мету,
яку ставить перед собою певна спільнота.
У даному контексті також необхідно зазначити двоякість позиції людини як
громадянина держави, і як члена громадянського суспільства. У даному випадку
потрібно виходити із ключових аспектів співвідношення держави та громадянського суспільства, між якими, на думку вітчизняних вчених, «…не існує конфлікту або протиборства. Скоріше, навпаки, справжнє обмеження громадянським
суспільством державної влади, так само як і владний вплив на інститути громадянського суспільства, полягає у тому, що обидва вони повинні стримувати та виправляти окремі деструктивні прояви або різного роду відхилення людської діяльності
на громадському і державному рівнях, використовуючи для цього різноманітні засоби в межах визначеної соціокультурної та цивілізаційної парадигми»11.
Змістова сторона громадської думки – це ті почуття, емоції, судження, дії,
які сприяють реалізації інтересів та потреб її суб’єктів.
Потреби відіграють ключову роль у формуванні механізму громадської
думки. Рівень знань, освіченості суб’єктів, їх умінь спонукає до пошуку шляхів
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реалізації цих потреб. Із потреб формуються певні інтереси. Зарубіжні вчені
підкреслюють, що найбільш надійний шлях до об’єднання регулятивної сили
інтересу з потенціалом юридичної норми права в цілому полягає в тому, щоб
насамперед включити його після деяких апробацій (добре вивчених юристами
соціологічного напряму) в інституційну структуру права. Продовжуючи дану
думку, вчені підкреслюють, що юридична інституціоналізація інтересу, хоча б
мінімальна, вимагає його вивчення, оцінки, опрацювання, узгодження та інших
раціональних операцій, після чого він виступає як юридично визнаний, захищений чи той, що охороняється, забезпечений засобами права інтерес12.
Потреби тісно пов’язані з соціальними цінностями. У соціологічній літературі зазначається, що цінності – це той елемент культури, який регулює перебіг процесу задоволення потреб і реалізації інтересів. Інтегрована у структуру суб’єкта (індивід, соціальна спільнота), цінність стає орієнтиром його
поведінки – ціннісною орієнтацією13.
Таким чином, наявність потреб, інтересів, ціннісної орієнтації спонукає до
певних дій. Серед форм відображення громадської думки можна виокремити
такі: референдум, участь у виборчому процесі, соціологічні опитування, віче,
громадські збори, громадська експертиза, громадські слухання, консультації з
громадськістю, всенародне обговорення, народна ініціатива тощо.
Важливим завданням наукової спільноти є формування відповідної концепції
громадської думки, створення ефективного механізму її вияву, всебічний аналіз
поширених помилок у питаннях взаємодії громадськості з органами державної
влади. Поряд з цим, слід враховувати те, що громадська думка може мати як істинний так і хибний характер, на що впливає цілий ряд і об’єктивних, і суб’єктивних
чинників. Серед об’єктивних чинників можна виокремити такі: рівень зрілості та
стійкості суспільства та держави, маніпулятивні технології, які застосовують певні політичні сили, загальний рівень розвинутості суспільства та держави тощо. У
науковій літературі підкреслюється, що «включення громадської думки у процес
ухвалення соціальних рішень відбувається переважно у двох формах. Перша – через організовані й здебільшого юридично оформлені акції соціальної поведінки,
ініційовані громадськістю. Це передусім участь громадян у виборах на різних рівнях, до різних гілок влади, у маніфестаціях, діях груп тиску тощо14.
Серед суб’єктивних чинників важливе місце відводиться загальному рівню
розвитку, освіти, культури та свідомості суб’єктів громадської думки, певному рівню знань, можливостям та вмінню їх переосмислювати, знанням законів
та вмінню їх використовувати, життєвому досвіду, відповідному рівню компетентності, певним переконанням, що формуються під впливом соціальної дійсності, емоційній спрямованості, характеру вияву почуттів тощо. Всі ці чинники
впливають на спрямованість поведінки суб’єктів на їх громадську думку.
З метою ілюстрації зазначеної проблеми, акцентуємо увагу на розумінні функцій громадської думки. Функції громадської думки – це певні напрями впливу на
об’єкт свого інтересу шляхом використання оціночних суджень та певних дій.
Ряд вчених акцентують увагу на таких функціях громадської думки як: експресивна, контрольна, директивна15. Таку думку також поділяє В. Оссовський та підкреслює, характеризуючи експресивну функцію, що громадська думка за будь-яких
умов займає певну позицію щодо того або іншого суспільного явища, дій владних
структур. Громадська думка оцінює і контролює дії влади, спрямовані на розвʼязання
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соціальних проблем, тисне на владу силою маніфестацій, засобами електоральної
поведінки, моральними важелями тощо. Поряд з цим консультативна функція, на
думку вченого, полягає в тому, що громадська думка радить владі як вирішувати
ту чи іншу соціальну проблему. В даному контексті важливим аспектом є зацікавленість органів влади в такій пораді. Аналізуючи директивну функцію, науковець,
а з цим не можна не погодитись, підкреслює її імперативний характер, і приклад
наводить такі форми її реалізації, як референдуми та вибори16.
Поряд з цим заслуговує на увагу також інформаційна функція громадської думки.
Слід погодитись з позицією К. Бєлякова, що «інформація розглядається як потужний
інструмент, за допомогою якого можна впливати на волю, вчинки, прийняття рішень
усіх без винятку учасників суспільних відносин. Від характеру та цілеспрямованості
інформації, інтенсивності її надання, суттєвим чином залежить рівень організації соціальних систем, їх визнання, повага чи ігнорування і протидія»17.
О. Дмитренко зазначає, що інформаційна цінність громадської думки може
визначатись: по-перше, станом громадської думки, що відображає об’єкт управління; по-друге, змістом про об’єкт управління. В першому випадку вчена підкреслює, що істинність чи хибність громадської думки для суб’єкта управління не має
істотного значення, оскільки важливим є знання про існування самого факту чи
явища суспільно-політичного життя. У другому – громадська думка повинна володіти якостями наукового знання, тому необхідна відповідна обробка інформації,
яку вже потім можна використовувати в процесі прийняття політичного рішення18.
Пізнавальна (когнітивна) функція громадської думки пов’язана з пізнанням
правової дійсності, формуванням певних знань і вмінь, певної компетентності щодо об’єкта, на який спрямована громадська думка. Пізнавальна функція
надає можливість оцінити об’єкт пізнання з різних сторін, сформувати своє
ставлення до нього та висловити певні пропозиції чи рекомендації.
Важливе місце належить також прогностичній функції. Напрями прогнозування є надзвичайно різнобічними, вони стосуються всіх сфер життєдіяльності
суспільства та держави. Прогностична функція надає можливість передбачити
як змінюватиметься законодавство, які дії будуть вчиняти правотворчі органи,
оцінювати їх потенційну діяльність та певною мірою її контролювати. Проте
В. Горбатенко зазначає, що «процес пізнання законів доволі складний, оскільки
відносини людей, що підпадають під дію законів, безперервно змінюються. У
механізмі дії соціально-політичних законів важливу роль відіграють інтереси,
потреби і стимули, які постійно змінюються. Закони в соціально-політичній
сфері виявляються як тенденції або можливості, що не завжди перетворюються
на дійсність. Чим менше інтереси, потреби і стимули узгоджені з об’єктивними
закономірностями суспільного розвитку, тим більша ймовірність непрогнозованих потрясінь і політичних конфліктів»19.
Важливим напрямом реалізації громадської думки є її комунікативна функція,
яка передбачає передачу інформації шляхом спілкування, взаємодії, тобто шляхом
використання певних знакових систем. На жаль, як зазначають науковці, «органи
державної влади взаємодію з громадськістю й дотепер більшою мірою зводять до
комунікації та популяризації нормативних можливостей, інформаційного висвітлення двосторонніх відносин, меншою мірою – сприяють реальній взаємодії».
Розвиваючи цю думку, вчені підкреслюють, що «суттєво послаблює довіру до інституту консультацій з громадськістю те, що при остаточному прийнятті рішень
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переважно не враховуються (або враховуються мінімально) їх результати, а також громадська думка. Серед основних причин цього – вимоги рекомендаційного, а не обов’язкового характеру реалізації рекомендацій, вироблених громадськістю, а також стійке небажання органів державної влади»20.
Висновки. Варто підсумувати, що послідовний характер розвитку суспільства,
прогресивні зміни, відповідний рівень життя населення впливають на громадську
думку та сприяють прийняттю виважених, якісних, професійно підготовлених
нормативно-правових актів. Поряд з цим у тих державах, що перебувають на межі
бідності, коли суспільна думка характеризується високим рівнем нестабільності, полярності, некомпетентності, емоційною невиваженістю, часто в нормативно-правових актах надається перевага домінуючій громадській думці в кращому
разі, а в гіршому його прояві, нав’язується думка суб’єкта правотворчості, потреби
та інтереси суспільства не враховуються, або враховуються частково.
Важливим аспектом розвитку державності та побудови соціально зорієнтованого суспільства повинно стати створення ефективного механізму впливу
громадської думки на прийняття виважених, професійно підготовлених рішень
у різних сферах діяльності державного апарату, починаючи з процесу правотворчості, функціональної спроможності судових органів, органів виконавчої влади і завершуючи діяльністю владних структур на місцевому рівні.
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Tarakhonych Tetiana. Public Opinion: Notion, Peculiarities and Role in the Law-making Process.
The article deals with the theoretical and practical issues of public opinion formation and
development in the process of progressive changes of Ukrainian society and state. The article
underlines that the public opinion plays an important role in the law-making process.
It is pointed out that the public opinion is an evaluative component of public consciousness, which is reflected in different forms of manifestation by means of sentiment, feelings,
emotions, judgments concerning an object of knowledge and reflects a certain level of knowledge concerning certain phenomena, processes, facts, etc.
The research characterizes the features of public opinion: public opinion is the evaluative side of social consciousness; directed to a certain object of cognition; it is reflected in
certain forms of manifestation; characterized by information saturation; has certain spheres
of influence; it is characterized by inherent spatial and temporal features; it has the ability to
influence the consciousness and practical activities of various actors, to determine their social
behavior; it has a certain structure, emotional, cognitive and strong-willed components, and
preference is given to those that are dominant in nature and induce to the action.
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The author underlines that most scholars tend to separate the rational, emotional, and
strong-willed manifestation of public opinion.
The structural components of public opinion are defined and characterized, namely: subjects, object, content. It is noted that the object of public opinion is events, actions, facts, phenomena of public life, which are directed by the public opinion. The subjects of public opinion
are members of society, a certain community, a group, etc., endowed with consciousness and
will, able to show their attitude to the object of cognition. It is also pointed out that the content
aspect of public opinion is those feelings, emotions, judgments, actions that facilitate of the realization of interests and needs of public opinion subjects. It states that in the public opinion`s
mechanism of actions the interests and needs are important, which are constantly changing.
The article emphasizes that the external and internal factors affect the substantive and
essential nature of public opinion.
The functional focus of the public opinion is defined and it provides the opportunity to determine and characterize such basic functions of public opinion as: expressive, control, directive,
cognitive, informational, prognostic, etc.
Key words: Law-making Process, Public Opinion, Peculiarities of Public Opinion, Structure
of Public Opinion, Forms of Public Opinion, Factors of Influence on Public Opinion Formation,
Functions of Public Opinion.

DOI: 10.33663/0869-2491-2020-31-71-79
УДК 340.12

О. Л. БОГІНІЧ,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник*
ORCID: 0000-0001-5230-9366

МЕТАФІЗИЧНИЙ СЕНС ПРАВА СИЛИ
У статті розглядається дія феномену права сили в соціальних відносинах. Досліджуються її природа, форми прояву. Формулюється висновок щодо її метафізичної сутності.
Ключові слова: право сили, метафізика, право сили як перевага.
Богинич О. Л. Метафизический смысл права силы.
В статье рассматривается действие феномена права силы в социальных отношениях. Исследуются ее природа, формы реализации. Формулируется вывод о ее метафизической сущности.
Ключевые слова: право силы, метафизика, право силы как преимущество.
Boginich Oleh. The metaphysical meaning of right force.
The article discusses the effect of the phenomenon of the law of power in social relations.
Its nature, forms of realization are investigated. The conclusion about its metaphysical essence
is formulated.
Key words Right of force, metaphysics, right of force as an advantage.

Постановка проблеми. Право сили та сила права – поняття, відомі кожному
юристу. Відомі вони і науковцям, які розглядають право сили здебільшого як
антипод сили права, якому не місце у ХХІ ст. Водночас практика взаємовідносин
*Boginich Oleh, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Research Officer
© О. Л. Богініч, 2020

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
72
як між державами, так і в середині держав – між державою і її громадянами, та між
самими громадянами дуже часто рясніють прикладами застосування права сили, а
не сили права (норм закону). Таку живучість права сили науковці, зокрема, пов’язують із недосконалістю правових систем, їх складових у вигляді юридичних норм
та правозастосовної практики. Переважно це стосується представників позитивної
школи права, які у державних правових приписах бачать єдине джерело права. Натомість прихильники природно-правової школи нерідко пов’язують дію феномена
права сили з проявом закономірностей, які властиві цій системі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед авторів, які присвячували свої праці дослідженню цього феномену, слід назвати представників античної
думки, зокрема Фукідіда, середньовіччя – Б. Спінози, Нового часу – Ж. -Ж. Руссо,
новітнього часу – Ф. Ніцше, Л. Гумпловіча, І. Ільїна та багатьох інших авторів, які
прямо чи опосередковано торкались цієї проблеми. Серед сучасних дослідників
слід назвати таких науковців, як А. Пучніна, який дослідив у своїй роботі «Примус
та право» взаємозв’язок цих явищ1, І. Иваннікова, що у підготовленій ним статті
«Право як форма виразу сили» розглянув право як вираз соціальної сили2, аналогічне тлумачення права як сили здійснили В. Бесчастний та Г. Гребеньков у статті
«Сила права як політико-правовий феномен»3. Водночас саме під кутом зору виявлення метафізичного сенсу зазначеного явища ця проблематика не розглядалась.
Мета статті. Завданням статті вбачається встановлення природи права
сили, форм її прояву, метафізичність її статусу.
Виклад основного матеріалу. Філософська наука має неоднозначне відношення до метафізики: від її тотального сприйняття як окремої науки (часи
античності та середні віки), до її невизнання у пізній новий час (період зародження позитивізму) та певному відродженні в сучасну добу. Сьогодні найбільш поширеною є диференціація метафізики на загальну та особливу. Перша
вивчає все суще (об’єктивно існуюче), інша – причини існуючого4. На нашу
думку, з огляду на постійне відродження права сили у соціальних зв’язках, логічним є дослідити зазначений феномен саме з цієї точки зору – причинності.
Право, як відомо, не завжди існувало в сучасному вигляді – писаних законів. Йому передувало звичаєве право, яке, у свою чергу, виросло з перших
протонорм первісних суспільств, які об’єднували у собі зачатки норм моралі
та релігії. З розвитком людської цивілізації їх поступово почали заміняти письмові джерела, які закріплювали певний порядок поведінки членів суспільства,
окреслюючи їх права та обов’язки. Серед останніх – Закони Хамурапі, Закони
ХІІ таблиць, Руська Правда тощо. Показовим є закріплення в останніх привілейованого становища окремих верств населення, а саме: верхівки суспільства –
князів, царів, їх дружин, інших «благородних» та заможних членів цих соціальних груп. Інакше кажучи, вперше у письмову вигляді фіксується наявність
соціальної нерівності серед членів тодішніх суспільств, яка є наслідком їх фактичної нерівності – спочатку фізичної, потім розумової, пізніше економічної.
Як видно із зазначеного, нерівність виникає як результат наявності переваг
у зазначених сферах у будь-яких представників цих спільнот. І саме ці переваги ми називаємо силою, яка містить у собі потенцію її використання носіями
цієї сили. Як слушно зазначив щодо цього Б. Спіноза, «природне право всієї
природи, а отже, кожного індивіда, поширюється настільки далеко, наскільки
далеко поширюється їхня сила»5. Таким чином, під силою ми розуміємо наяв-
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ність будь-яких переваг у індивідів, які вступають між собою у спілкування, а
у випадку виникнення юридичних відносин між ними (передбачає появу взаємних прав та обов’язків) – сила набуває свого метафізичного статусу – права
сили у вигляді відповідного праводомагання сильної сторони відносно слабшої. Питання: чи використає своє право сили більш спроможна сторона, як
свідчить історія, в більшості випадків вирішувалось на користь такої сторони.
Рабовласнецьке право, кріпосне – яскраве тому підтвердження.
На фоні цього винятку вбачається збереження рівності між представниками
права сили. Так, біля вождя, а пізніше царя, короля завжди існували потужні клани
військової верхівки, заможних громадян, які з часом набули статусу «благородних». І це не випадково. Їх консолідація викликана подвійною метою: по-перше,
створювати баланс з одноосібною владою першої особи, що займає царський трон,
по-друге, виступати об’єднаним фронтом перед потенційною небезпекою з боку
класу підвладних, які час від часу намагались позбутися влади цих осіб. І лише з
першими буржуазними революціями та впровадженням права формальної рівності право нерівності як офіційна фіксація права сили зникла з історичної арени.
Але той, хто думає, що право сили перестало існувати з введенням права формальної рівності, помиляється. Воно втратило свої інституціональні форми у вигляді
фіксації статусу рабів, інших груп «залежних» у перших юридичних актах античності, цехових та інших обмежень середньовічної доби тощо. Натомість воно набуло
інших форм – економічного, політичного, організаційного тощо панування. Інакше
кажучи, право сили набуло сьогодні завуальованого вигляду, де представники цих
кіл здійснюють свою владу опосередковано, прикриваючись «фіговим» папірцем
популярних серед широкого загалу гасел – демократії, рівності, солідарності.
І це висновок не тільки представників так званого лівого політичного спектру, а й окремих представників самого класу правлячих. І їх стає дедалі більше з
огляду на сьогоднішній стан розвитку сучасної цивілізації. Так, Римський клуб
як організація, що об’єднує найбільш впливових членів сучасного політичного
клубу, ділових кіл, наукової еліти нещодавно висловив своє узагальнене бачення найбільш актуальних проблем сучасності. Так зокрема, в докладі Римського
клубу, написаного двома його президентами – Ернстом Вайцзеккером та Андерсом Війкманом, було зафіксовано, що світ знаходиться у небезпеці і його
спасіння полягає у зміні світосприйняття. Небезпека, у свою чергу, викликана
соціальною, політичною, культурною, моральною кризою, кризою демократії,
ідеологій та капіталістичної системи. На їх думку, економіка майбутнього повинна прагнути стабільності, а не зростання і збільшувати загальне благо, а не
максимізувати приватну вигоду, коли 800 мільйонів людей продовжують голодувати, тоді, коли два мільярди мають зайву вагу. І причину такої поведінки
найбільш впливових гравців світу вони убачають у їх силі, захисту від якої
потребують як локальні культури, економіка, так і сама політика6.
Таким чином, очевидно, що право сили не є атавізмом попередніх епох і
нікуди не зникло, а продовжує упевнено свій рух і в ХХІ ст. І це недвозначно
визнають самі західні науковці. Навіть такий відомий «гуру» лібералізму, як
Френсіс Фукуяма у своїй недавній роботі «Політичний порядок і політичний
занепад» зазначив, що Сполучені Штати Америки, незважаючи на їх давні міцні
інститути (демократичні – О. Б.), переживають політичний занепад: державні
інститути, створені для служіння громадському благу, були підпорядковані
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могутнім приватним інтересам і демократичній більшості зараз дуже нелегко
відновлювати контроль над ними7. Його підтримує також відомий серед зарубіжних науковців соціолог Колін Крауч, який заявляє, що в останні роки ми
спостерігаємо, як демократія починає працювати, головним чином, на капітал8.
Узагальнив все це в дотепній формі видатний американський лінгвіст та політичний філософ Ноам Хомський, заявивши, що сучасний капіталізм – це соціалізм для багатих та капіталізм для бідних9.
І коли деякі політики України проголошують формування економічного
курсу держави згідно з лібертаріанською моделлю, яка проголошує максимальну свободу для приватного інтересу при мінімальному втручанні у ці процеси
держави, то це означає принаймні їх необізнаність з сучасними економічними
та політичними реаліями, що закономірно призведе Україну до відомих негативних наслідків: багаті стануть ще більш заможними, а бідні – більш нужденними. Останнє, як відомо, закономірно призводить до соціальних потрясінь,
які Україна після двох Майданів навряд чи витримає як незалежна держава.
У цьому контексті слід вказати на (та оцінити) заплановану парламентською
більшістю Верховної Ради України ініціативу щодо впровадження вільного обігу
земель сільськогосподарського призначення. Зрозуміло, що у тому варіанті, який
пропонується, зокрема щодо розміру земельних ділянок, запланованих до продажу, беззаперечну вигоду отримають представники великого капіталу, зокрема
іноземного. Соціальні наслідки теж можуть бути легко прогнозовані – подальше
економічне розшарування населення України, що робить можливою перспективу
громадських заворушень. Посилання депутатів при цьому на право приватної
власності громадян на землю мають маніпулятивний характер, оскільки більшість з них внаслідок недолугої економічної політики попередніх років призвели
їх до масового зубожіння. Вказівка на заборону іноземцям скуповувати землю
теж легко долається різними тіньовими схемами, які сьогодні існують в Україні.
Така поведінка правлячої еліти не є випадковою. Громадяни, які обираються до органів влади, автоматично стають носіями права сили, оскільки мають
переваги перед простими громадянами. А отже, всі ризики зловживання правом сили стають реальними.
На відміну від українських політиків, західні є більш поміркованими. Зокрема,
соціал-демократична ідеологія, яку, що є загальновизнаним, сповідують більшість
політиків скандинавських країн, призвела ці країни до економічної спроможності
більшої частини їх населення та відповідно до соціального миру та стабільності. Але
там, де домінують неоліберальні теорії, нерівність досягає небезпечних розмірів.
Зазначену небезпеку, що є новою тенденцією сучасного світу, все частіше визнають представники найбільш потужних бізнес-імперій. Самі західні бізнесмени,
серед яких багато таких, що володіють мільярдними статками, заявляють про сучасну кризу капіталізму. Так, американський мільярдер Нік Ханауер, який є одним з інвесторів-засновників транснаціональної компанії Аmazon.com, що стала
згодом світовим лідером серед інтернет-магазинів з обсягів торгівлі, заявляє, що
неоліберальна економічна теорія небезпечна та помилкова, оскільки реалізація її
постулатів призводить до жахливої нерівності, економічної стагнації, політичної
нестабільності і кризи довіри і до ринків, і до самої демократії. Її наслідками, якщо
нічого не буде зроблено з нерівністю і несправедливістю, що роздирають країну на
частини, буде те, що плутократів чекають вила. На його думку, ніяке суспільство не
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може вижити в умовах кричущої нерівності, не усунувши яке можна чекати одного
з двох – або встановлення режиму поліцейської держави або революції. І причина
цього становища полягає в тому, що в неоліберальну епоху економіка обслуговує у
першу чергу інтереси мільярдерів і великих корпорацій10. Інакше кажучи, можемо
констатувати, що право сили знову може святкувати свою перемогу, оскільки йому
вдається нав’язати свої правила гри всьому суспільству, де перемагає сильніший.
Зазначене насамперед стосується завуальованого здійснення права сили,
коли формально діють демократичні інститути, проголошується рівність прав.
Водночас, як зазначав ще на початку ХХ ст. австрійський економіст Рудольф
Гільфердінг, коли монопольним утворенням капіталістів не вистачає прибутків
всередині їх країн, для них завжди залишається можливість прямої військової
агресії проти третіх країн, у якій громадяни повинні будуть вмирати за інтереси капіталу. Він передбачив і появу нацизму, і світову війну, і новий колоніалізм – перетворення інших країн на сировинний придаток нових імперій11.
Політикам України у зв’язку з останньою думкою слід добре замислитись,
оскільки вже протягом тривалого часу Україна перетворюється на постачальника усіляких ресурсів для більш розвинутих країн світу. Окрім сільськогосподарської сировини, це головним чином стосується людських ресурсів, що є великою небезпекою для її майбутнього, оскільки громадяни, особливо молодь,
не бачать своїх перспектив у власній державі.
Якщо комусь може видатись, що все наведене з приводу реалізації права сили
знаходиться в минулому, то це помилка. Як аргумент можна навести приклад
агресії США проти Іраку, яка супроводжувалась пропагандистською кампанією
щодо наявності в уряду Іраку зброї масового знищення, що, як потім з’ясувалося,
виявилось брехнею. І справа неприхованої агресії з боку Сполучених Штатів не
обмежується тільки Іраком. На думку вже цитованого відомого американського
науковця Наома Хомського, існують документи, що підтверджують довгий список терактів, вчинених США, і дій, спрямованих на підтримку тероризму його
сателітів. І більше того, фактично Сполучені Штати – єдина країна, засуджена
Міжнародним судом ООН за те, що дорівнює міжнародному тероризму, а саме:
за агресію проти Нікарагуа. Саме у праві сили убачає науковець причини такої
поведінки – «США не самотні у своїй звичці діяти не звертаючи уваги на засоби.
Взагалі подібні методи – право сильного при вчиненні злочинів»12.
Таким чином, очевидною константою суспільного розвитку виступає право
сили. Його природа тісно пов’язана з природою самої людини, тобто має антропологічний характер. Людина, як відомо, є біосоціальною істотою, яка поєднує у собі
якості як представників тваринного світу (біологічні потреби у їжі, сні, розмноженні), так і соціального – світу людей (потреби у праці, спілкуванні, емпатії тощо).
Спочатку біологічні чинники розвитку людини детермінували її соціальний розвиток, з розвитком цивілізації соціальні почали підпорядковувати собі біологічні.
Тим часом, егоїзм людини як спонукальний мотив її активності продовжував керувати людством. Оскільки він має витоки у біологічній природі (інстинкт
самозбереження) та продовжив своє існування у соціальній (спроба реалізації
внутрішнього «Я») він на певному історичному етапі призвів до появи права
сили як спроби домінування її (людини) серед рівних з собою з метою отримання необхідних матеріальних та духовних благ у «полегшений» спосіб – через зловживання правом сили (наявності переваг). І ця людська якість нікуди не
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зникла з розвитком цивілізації, що свідомо чи несвідомо було проігноровано як
науковцями, так і політиками-законодавцями, які покладали свої надії на впровадження права формальної рівності як противагу праву сили. Але історія, як
було показано вище, продемонструвала певну ідеалістичність цих міркувань.
Саме ігнорування наявності права сили як первинної форми права (у випадку
ідентифікації останнього як примусового порядку) призвело до численних помилок як у сфері правотворчості, так і у сфері правозастосування.
На користь наявності права сили також свідчать положення антропологічної та
синергетичної теорій праворозуміння. Антропологічна – в контексті, який вище розглядався, де право – це передусім право сильного. Людині, як ще засвідчив Ніцше,
властива воля до влади, тобто панування. І за наявності певних підстав (особистих
переваг тією чи іншою сферою людської діяльності) такі особи дуже часто займають
верхні щаблі в системі державного управління тієї чи іншої країни або сфері бізнесу.
Синергетична теорія, у свою чергу, стверджує, що будь-яка система (фізична,
біологічна, соціальна, інформаційна тощо) схильна до самоорганізації на підставі
певних параметрів порядку й узагальненої синергетичної інформації. В якості перших, з нашої точки зору, щодо людського суспільства і виступає право сили, яке у
своєму впорядкованому вигляді сприймається як правопорядок, що ґрунтується на
такій силі, а в якості другої – ідеальний образ такої сили у свідомості індивідів як
прояв об’єктивної необхідності, хоча і не завжди справедливої з точки зору більшості, але такої, що вимагає підкорення. І більше того: у процесі самоорганізації
системи відбивається виникнення і самопородження сенсу її розвитку. Тобто право
сили протягом тривалого історичного періоду виступало тим системоутворюючим
чинником, який супроводжував існування людської цивілізації і побічно виправдовував численні факти відкритого або завуальованого насильства необхідністю
збереження соціуму як сенсу його існування (підкорення заради виживання).
Сказане може навести на думку, що право сили – це негативний чинник у розвитку людської цивілізації, якому всілякими засобами треба протидіяти. У випадку відкритого здійснення права сили у вигляді агресії, злочину або в інших
формах зловживання правом сили його дійсно необхідно визнати деструктивною
силою, яка шкодить нормальному розвитку соціального організму. У випадку ж
відсутності ознаки зловживання правом сили останнє слід розглядати засіб «підтягування» до свого рівня більш слабкої сторони, яка знаходиться у відносинах
з представниками такої сили. У природі, у тому числі соціальній, немає нічого
випадкового, а тому право сили слід розглядати як невід’ємний атрибут її розвитку. Боротися треба зі зловживанням правом сили, а не з її подоланням, яку ми
розглядаємо як наявність будь-яких переваг у різних сферах людської діяльності.
Досвід колишнього Радянського Союзу в цьому розумінні є доволі показовим. Обмеживши активність носіїв права сили у прояві своїх переваг економічна система, а потім і політична зазнали спочатку своєї стагнації, а потім
закономірного руйнування. Сучасний Китай, позбувшись цих вад, як відомо,
досяг великих успіхів у розвитку своєї країни. Це ж стосується В’єтнаму, Лаосу. Натомість приклади Куби та КНДР свідчать про вразливість тотального
обмеження проявів права сили у механізмі соціального прогресу.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи зазначене, можемо зробити висновок, що право сили іманентне розвитку людської цивілізації, а отже, має метафізичний (причинний) характер. Небезпечним є зловживання правом сили, а от
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використання переваг на користь більшості є позитивним явищем. Обмеження
зловживанням правом сили передбачає два варіанти. Перший – це створення
системної противаги у вигляді активної протидії представникам такої сили, другий – самообмеження носіїв права сили. Ілюстрацією першого випадку може
виступати активне громадянське суспільство, спроможне ефективно протидіяти неправомірним зазіханням держави на його права (більшість країн розвинутого Заходу, наприклад, рух «Жовтих жилетів» у Франції), ілюстрацією другого – практика функціонування політичних інститутів скандинавських країн, де
представники великого бізнесу як носії сили не розглядають державу як засіб
отримання прибутків (на відміну від діяльності більшості олігархів України).
Виходячи з наведеного, перспективними видаються такі напрями дослідження: політичні та правові механізми протидії інституціональним проявам
зловживання правом сили, аксіологічні проблеми самообмеження права сили.
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Boginich Oleh. The metaphysical meaning of right force
Introduction. Right force is known as the antipode of force law. Meanwhile, the practice
of relations between states and within states - between the state and its citizens, and between
citizens themselves, is often replete with examples of the use of law rather than force of law
(rules of law). Such vitality of the right of force gives grounds to speak of the existence of
metaphysical grounds for its revival in social relations.
The aim of the article. This article is dedicated to finding these reasons.
Results. Philosophical science differentiates metaphysics into general and particular. The
first examines all things (objectively existing), the second examines the reasons for existing. It
is from the point of view of causality that the power of right phenomenon is to be considered.
A retrospective analysis of the first written legal sources testifies to the fixation of the right
of power in these sources by the representatives of the most powerful social groups. From
this it follows that inequality arises as a result of the presence of advantages in the most able
members of such groups. And we call these advantages a force that has the potential to be used
by the bearers of that power.
Thus, the power is understood to have any advantages in individuals who enter into
communication with each other, and in the case of legal relations between them (involves the
emergence of mutual rights and obligations) - the force acquires its metaphysical status - the
right of force in the form the corresponding authority of the stronger side is relatively weaker. The
question is: in the majority of cases, whether the exercise of the right of power by a more powerful
party has been decided in favor of such a party. Slave right, serfdom - a vivid confirmation of that.
Only with the first bourgeois revolutions and the introduction of the law of formal equality,
the right to inequality as the official fixation of the right of power disappeared from the
historical arena. But the right of force ceased to exist with the introduction of the right of
formal equality. It lost its institutional forms in the form of fixation of the status of slaves, other
groups of «dependent» in the first legal acts of antiquity, guilds and other restrictions of the
medieval era, etc. Instead, it has taken other forms - economic, political, organizational, and
so on. In other words, the power of law has become a veiled form today, where representatives
of these circles exercise their power indirectly, hiding behind the “fig” piece of popular slogans
of democracy, equality, and solidarity among the general public.
The foregoing may suggest that the right to power is a negative factor in the development of
human civilization, which every means must counteract. In the case of the open exercise of the right
of force in the form of aggression, crime or other forms of abuse of the right of force, it really must be
recognized as a deconstructive force that damages the normal development of the social organism.
In the absence of a sign of abuse of the right force, the latter should be considered as a means of
«pulling» to its level of the weaker party, which is in relations with representatives of such force. There
is nothing accidental in nature, including social, and therefore the right of force should be regarded
as an integral attribute of its development. We must combat the abuse of the right of power, not its
overcoming, which we regard as having any advantages in various spheres of human activity.

79

РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права

Conclusions. Based on the above, the following areas of study are promising: political and
legal mechanisms for counteracting institutional manifestations of abuse of the right of force,
axiological problems of self-limitation of the right of force.
Key words: Right of force, metaphysics, right of force as an advantage.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Наукова стаття присвячена висвітленню особливостей правової культури України, яка
як національна правова культура увібрала в себе не лише загальне у правовій культурі, а й
особливості та специфіку саме цієї правової культури. Зазначено, що немає в світі двох
однакових правових систем, як немає й двох однакових правових культур. Кожна національна правова культура розвивається в окремому суспільстві, яке має власні культурні особливості, історію, розвивається в особливих природних та історичних умовах; і саме вони
насамперед зумовлюють специфіку державно-правового розвитку суспільства, а отже, і
специфіку національної правової культури.
Зроблено висновок, що без чіткого розуміння специфіки та реального стану правової культури України не можна розробити й необхідних засобів і важелів формування
правової культури, необхідної для забезпечення ефективного функціонування національної правової системи.
Ключові слова: правова система, правова культура, національна правова культура,
професійна правова культура, правова свідомість.
Макаренко Л. А. Актуальные проблемы формирования правовой культуры в
Украине на современном этапе
Научная статья посвящена анализу особенностей правовой культуры Украины, которая
в качестве национальной правовой культуры вобрала в себя не только общее в правовой культуре, но и особенное, специфическое именно для данной правовой культуры. Указано, что нет
в мире двух одинаковых правовых систем, как нет и двух одинаковых правовых культур. Каждая национальная правовая культура развивается в отдельном обществе, которое имеет свои
культурные особенности, свою историю, развивается в особых природных и исторических условиях, и именно ими в первую очередь обуславливается специфика государственно-правового
развития общества, а следовательно и специфика национальной правовой культуры.
Сделан вывод, что без четкого понимания специфики и реального состояния правовой
культуры Украины нельзя разработать и необходимых средств и рычагов формирования правовой культуры, необходимой для обеспечения эффективного функционирования
национальной правовой системы.
Ключевые слова: правовая система, правовая культура, национальная правовая
культура, профессиональная правовая культура, правовое сознание.
* Makarenko Larysa, Doctor of Juridical Sciences, Senior Research Officer
© Л. О. Макаренко, 2020

80

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

Makarenko Larysa. Actual problems of formation of legal culture in Ukraine at the
present stage
The scientific article analyzes the features of legal culture of Ukraine, which is in the
status of a national legal culture has absorbed not only by a common legal culture, but also
special about it and specific to a given legal culture. Provided that there are no two identical
legal systems, and no two identical legal cultures. Each national legal culture is developing
in a separate society, which has its own cultural characteristics, its own history, develops in
particular natural and historical conditions; and that primarily is due to the specificity of
state-legal development of society, and therefore the specifics of the national legal culture.
It is concluded that without a clear understanding of the specifics and the actual state
of the national legal culture of Ukraine can not develop the necessary tools and levers of
formation of legal culture necessary for the effective functioning of the national legal system.
Key words: legal system, legal culture, national legal culture, professional legal culture,
legal consciousness.

Вступ. Дослідження феномена правової культури включає необхідність не
лише встановити видове поняття національної правової культури взагалі, а й
конкретизувати його через одиничну національну правову культуру. Вважаємо
за необхідне розглянути поняття правової культури України, яка як національна
правова культура увібрала в себе не лише загальне у правовій культурі, а й особливе
в ній та специфічне саме для цієї правової культури.
Зазначимо, що немає у світі двох однакових правових систем, як немає й
двох однакових правових культур. Кожна національна правова культура розвивається в окремому суспільстві, яке має власні культурні особливості, свою історію, розвивається в особливих природних та історичних умовах; і саме вони
насамперед зумовлюють специфіку державно-правового розвитку суспільства,
а отже, і специфіку національної правової культури.
Літературний огляд. Наукове опрацювання проблем правової культури
проводиться вченими різних галузей знань. Теоретико-методологічні проблеми
феномену правової культури розглядаються в працях вітчизняних та зарубіжних вчених С. Алексєєва, Т. Бачинського, М. Вопленко, О. Данильяна, З. Каландаришвілі, О. Литвинова, С. Максимова, Л. Матвєєвої, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, О. Петришина, Л. Петручак, П. Рабіновича, В. Сальнікова, О. Семітко,
С. Сливки, I. Яковюка та ін.
Вагомий внесок у дослідження складових правової культури, а саме, правової свідомості, правомірної поведінки, правового виховання зробили вчені
Л. Герасіна, В. Головченко, Ю. Калиновський, Г. Клімова, М. Козюбра, В. Оксамитний, Д. Потопейко, Г. Свириденко, В. Тимошенко та інші, створюючи
своїми працями теоретико-правове підґрунтя для формулювання відповідних
визначень поняття правової культури, її функціонального розмаїття. Проте поза
сферою дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних авторів залишилися теоретико-методологічні та прикладні проблеми формування правової культури,
що набуває важливого значення для розуміння феномена правової культури.
Постановка проблеми. Особливості становлення і розвитку правової системи України на її початковому етапі стали тими об’єктивними чинниками, які
суттєво вплинули на розвиток правової культури України, а з нею – на суспільне, групове та індивідуальне сприйняття нового права у свідомості людей, а
також вибір ними відповідних правових цінностей. Насамперед це стосується
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ставлення суб’єктів публічної влади до права та закону, особливо в частині ігнорування вимог не лише чинної впродовж п’яти років Конституції 1978 р., а й
навіть вимог нової Конституції України.
Фактично недоліки й негативні елементи правової культури радянського
періоду, в умовах якої до того жило населення радянської України, стало тим
«стартовим капіталом» правової культури українського суспільства та держави
на початковому етапі їх розвитку, з якого розпочався розвиток національної
правової культури України1.
Поряд з цим за несприятливих і вкрай суперечливих умов економічного, соціального і державно-правового розвитку України на початку 1990-х років національна правова культура України набувала не прогресивного, а хаотичного і
навіть регресивного спрямування в її розвитку. Здійснювані владою спроби реформувати суспільство, в тому числі державно-правові реформи, призводили
переважно до зворотного ефекту, до все більш очевидного руйнування системи
державного управління та правової системи, до заперечення принципу законності й зростання рівня злочинності, корупції, до систематичного ігнорування
та порушень владними суб’єктами прав людини. Відтак замість утвердження в
суспільному житті загальновизнаних правових цінностей в Україні на сьогодні
поставлено під сумнів цінність самого права, а правовий нігілізм набув рівня,
взагалі загрозливого для існування суспільства.
На незадовільний, катастрофічний стан національної правової культури
вказують більшість вітчизняних дослідників правової культури.
Мета та завдання дослідження – з’ясувати проблемні питання щодо формування та розвитку правової культури в Україні, взявши до уваги певні її аспекти, висвітлити їх у цій статті.
Виклад основного матеріалу. Проблема правової культури в умовах сучасної України актуалізується не випадково. Це, за словами С. Максимова, пов’язано з формуванням національної правової системи і необхідністю дати відповідь на питання, що робить правову систему власне українською. Безумовно,
таким чинником виступає правова культура2.
Дійсно, як зазначає О. Данильян, розвиток правової культури (який може
набувати як прогресивного, так і регресивного, руйнівного характеру) – це природний процес, який визначається безліччю об’єктивних чинників, незалежних
від інтересів, планів і намірів соціального суб’єкта. Тому цей розвиток не можна вирішити «кавалерійським наскоком», прискорити президентським указом
або зупинити рішенням парламентської більшості.
Коли говорять про формування правової культури, мабуть, мають на увазі
заходи, які створюють для цього процесу необхідні передумови, надаючи можливість найвищою мірою виявлятися об’єктивним факторам, котрі й повинні
слугувати умовами розвитку правової культури перехідного суспільства. Водночас об’єктивність процесу формування правової культури суспільства не означає
усунення людського чинника з цього процесу.
У перехідних умовах, коли суспільству необхідно в багатьох сферах соціальної дійсності (політичній, правовій, економічній тощо) пройти у своєму розвитку
за кілька десятиліть шлях, на який західноєвропейські країни витратили не менше двох століть, формування необхідного рівня правової культури не може бути
автоматичним, стихійним процесом. Цей процес вимагає управлінського впливу,
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створення відповідних суспільних інститутів, визначення основних напрямів з
оптимізації діяльності цих інститутів тощо3.
Правова культура, стверджує І. Яковюк, не є звичайним структурним елементом правової системи, оскільки, будучи її якісною характеристикою, вона
притаманна усім сферам правового життя суспільства. Тобто правова культура – це критерій, на основі якого можна здійснити оцінку ступеня розвитку
як правової системи, так і її структурних елементів на предмет їх відповідності
стану, якого потребує реалізація пануючої в суспільстві моделі державності4.
Оцінка правової культури, вважає даний автор, передбачає аналіз певних
її елементів (рівнів). У ході дослідження правової культури і аналізу її впливу
на розвиток правової системи найважливіше місце відводиться цінностям,
оскільки вони безпосередньо впливають на інтереси і цілі окремого індивіда,
їх груп і суспільства в цілому.
Правова культура характеризується створенням, утвердженням, зберіганням і
трансляцією правових цінностей. Фактично правова культура – це система всіх позитивних проявів функціонуючої правової дійсності, яка концентрує в собі досягнення юридичної науки і практики. Людству в цілому, і кожному народу зокрема,
потрібна морально ціннісна, правова система координат. Пронизуючи суспільне
буття і свідомість, правові цінності є джерелом, «контрольними еталонами» мотивації вчинків людей. Охоплюючи всі сфери суспільного життя, система цінностей і
принципів, що їй відповідають, засновується на історичному досвіді людства.
Безумовно, цінності можуть змінюватися і до того ж інколи радикально.
Зміни історичних умов позначаються на стані правової культури. На етапі переходу від однієї моделі державності до другої спостерігається, з одного боку,
нищівна критика попередньої системи цінностей, а з другого – формулювання
нових. Не заперечуючи цю закономірність, усе ж слід визнати, що перехід до
нового якісного стану правової культури не може супроводжуватися повною
відмовою від попередніх правових надбань.
Досягнення якісного стану юридичної охорони та захисту прав людини,
вказує І. Яковюк, є ще одним важливим показником високого рівня правової
культури. Йдеться не лише про конституційне проголошення людини найвищою соціальною цінністю, а передусім про реальне забезпечення цього конституційного положення; про демократичне, гуманістичне, справедливе законодавство, яке відповідає міжнародним стандартам у сфері прав людини; існування ефективних національних правових механізмів і процедур захисту прав і
свобод; реальну можливість звернутися до міжнародних правових інституцій,
якщо громадянин вважає, що державні органи порушили його права і він не
зміг за допомогою усіх передбачених законодавством засобів їх захистити.
Правова культура, відзначає далі автор, зумовлена також рівнем правової
свідомості громадян і посадових осіб. Правосвідомість супроводжує право
впродовж усього існування державно організованого суспільства5.
Високий рівень правової культури визначає науково обґрунтоване законодавство, яке характеризується демократичною і гуманістичною спрямованістю,
справедливістю, відсутністю прогалин, внутрішніх суперечностей та неоднозначних приписів, використанням оптимальних методів регулювання правовідносин тощо. І навпаки, наявність законів, які не мають правового характеру, застарілих норм і норм, що порушують або обмежують права і свободи громадян,
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закріплюють свавілля держави, свідчать про низький рівень правової культури6.
Розвиток юридичної науки і освіти, ступінь залучення вчених-юристів до
розробки проектів нормативно-правових актів і удосконалення їх змісту, програм
боротьби зі злочинністю традиційно становить один із важливих показників правової культури. Юридична наука здатна позитивно впливати на сприйняття передового правового досвіду, який включає здобутки розвитку як національної
правової системи, так і правових систем інших країн.
Правова культура включає стан законності в суспільстві. Найважливішими
її критеріями є ступінь правового закріплення вимог законності в системі законодавства, реальність їх здійснення. Під час застосування права ідеальна
модель поведінки може бути правильно сприйнята, викривлена або зведена
нанівець. Правозастосовна діяльність може бути оцінена як така, що відповідає вимогам правової культури, якщо вона здійснюється відповідно до приписів норм права, реалізується в межах законодавчо визначеної компетенції і має
на меті захист прав людини7.
У наведених положеннях І. Яковюк підкреслює вплив правової культури
на правову систему, водночас оцінюючи рівень правової культури залежно від
стану розвитку правової системи та її окремих складових.
У професійній правовій культурі, відзначається в літературі, присвяченій
правовій культурі в Україні, особливе місце належить правовій культурі законотворців, оскільки від рівня їхньої професійної підготовки, правової культури
залежить якість законів, своєчасне і правильне внесення змін і доповнень до
чинного законодавства з метою його вдосконалення. Дії законотворців, вказує
С. Богачов, формують авторитет державної влади, сприяють належному розумінню права, додержанню чинного законодавства. Для успіху законотворчої
діяльності необхідною умовою є постійне підвищення професійної правової
культури безпосередніх її учасників. Яким має бути рівень професійної культури останніх? Відповідь на це питання можна висловити такою аксіомою: рівень правосвідомості учасника законотворчого процесу має бути таким, щоб
він сприяв утвердженню звички додержуватись закону!
Як свідчить досвід практичної роботи, високого рівня професійної правової культури учасник законотворчого процесу досягає за умов поєднання двох
вимог. Перша передбачає виховання в учасника законотворчого процесу його
особистої переконаності в необхідності дотримуватись законів у повсякденному
житті. Друга безпосередньо пов’язана з процесом отримання якісних професійних знань щодо механізму творення законів та системи законодавства, а також
вироблення вмінь і навичок професійно застосовувати отримані знання. Зазначені вимоги можна охарактеризувати як теоретичний і практичний аспекти розвитку
професійної правової культури учасника законотворчого процесу8.
За словами С. Богачова, правова культура займає важливе місце в процесі
створення та функціонування правової держави. Рівнем правової культури зумовлюються процеси демократизації, становлення громадянського суспільства
і правової держави на принципах гуманності та соціальної справедливості, де
вищою цінністю є права і свободи людини. Отже, виявлення ознак високої правової культури є не лише показником високої громадської активності, а й свідченням якісно нового рівня правосвідомості громадян країни.
Оскільки рівень правової культури на різних етапах розвитку суспільства
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є різним, стверджує автор, розвиток правової культури є процесом перманентним, коли кожне наступне покоління намагається його вдосконалити. При
цьому суттєвою є ознака, згідно з якою процес вдосконалення має розпочинатись лише після відповідного засвоєння вже накопичених правових знань. Значний вплив на правову культуру особистості та суспільства в цілому спричиняє
рівень розвитку права як науки і відповідної практики, процесів, що пов’язані з
функціонуванням правової освіти, професійної діяльності законодавців9.
Зважаючи на проголошений демократичний характер сучасних перетворень
у державі, в юридичній літературі серцевиною змістовної демократії називають права людини. Відзначається, що за кілька останніх десятиліть людство
засвоїло важкий урок: без захисту прав людини не може існувати ані демократії, ані жодного виправдання для демократії10.
Таким чином, ідеологічний зміст усього суспільного і державного життя
наповнюється демократичними цінностями, на засадах яких будується взаємодія особи, суспільства й держави і стрижнем яких є права та свободи людини.
Будь-яка політика, програма чи модель розвитку суспільства втрачають свій
сенс, якщо не мають людського вимірювання, не спрямовані на конкретну людину11.
Однак поряд із ствердженням означених ідеологічних орієнтирів не можна
не помічати складності сучасної ситуації в Україні, яка виявляється у відсутності економічного зростання, зниженні життєвого рівня більшості населення,
посиленні корупції у владних структурах, падінні рівня моральності суспільства, стагнації розвитку національної культури, освіти, науки, що заважає
консолідації суспільства, формуванню української політичної нації, налаштуванню народного духу на великі звершення.
Держава, як стверджує В. Отрешко, повинна мати власну ідеологію, яка має
бути загальною стратегією її суспільного розвитку. Відсутність загальнодержавної
ідеології (національної ідеї), у свою чергу, сповільнює державотворчі процеси і
гальмує духовно-культурний розвиток нації. Тому в основі суспільного розвитку
країни мають бути певні загальнодержавні ідеологічні принципи. Йдеться про ідеології як стратегії національно-державного розвитку, а не засіб штучної заідеологізованості всіх складових суспільного життя. Причому вказані принципи мають
розроблятися та базуватися на основі гармонійного поєднання інтересів особистості, нації та держави12. На сьогодні в Україні відбувається становлення політичної
нації, що потребує нових світоглядних орієнтирів, чіткого визначення національної
ідеї та її популяризації, побудови правової держави й громадянського суспільства,
що сприятиме якісним змінам у суспільній правовій культурі та правосвідомості13.
У житті сучасної європейської цивілізації, відзначається в літературі, особливого значення набуває чинник суспільно-політичної активності громади та
кожного громадянина, що усвідомлюється як базова рушійна сила історії та
найважливіша детермінанта особистісного становлення людини. Згідно з цією
позицією політична практика є справою не лише владних верств та інститутів,
а й обов’язком кожного громадянина, солідаризуючись з іншими громадянами,
брати участь у розв’язанні нагальних суперечностей суспільного буття. Навіть
більше – саме такий розподіл ролей між людиною, суспільством і державою
концептуалізується як принциповий у творенні цивілізації, сумісної зі свободою й гідністю людини. Цим позначається цивілізаційна модель, за якою непорушною основою економічного, соціально-політичного і культурного розвитку
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суспільства і держави визнаються права і свободи людини і громадянина14.
Для України нині актуальною є проблема формування не лише громадянського суспільства, а й ефективної політичної влади та її носія – держави, яка
була б спроможною обмежити розгул егоїстичних пристрастей у країні, поставити в соціально доцільні межі діяльність інституцій громадянського суспільства, свободу та ініціативи окремих індивідів чи їх об’єднань15. Тому діалог
держави і суспільства має будуватися на засадах довіри і взаємоповаги, на визнанні загальноприйнятих та конституційно закріплених цінностей. Держава
не повинна зловживати силою влади щодо людини та її прав і свобод, а людина
має поважати як права і свободи інших, так і покладені на неї обов’язки. Тобто
міцність ідеологічного фундаменту у відносинах держави, суспільства і особи
великою мірою залежить від рівня правової культури як суспільства в цілому,
так і окремих осіб, у тому числі посадових осіб держави.
Відповідні правові ідеали та цінності, акумульовані у правовій ідеології,
здатні впливати на розвиток правової культури, надавати розуміння та поширення
нових правових цінностей, теорій, концепцій та принципів. Як зауважує О. Проць,
вплив правової ідеології на розвиток громадянського суспільства в Україні
базується на: практичній реалізації конституційно проголошених і закріплених
правових, демократичних та соціальних механізмів; визначенні та науковому
обґрунтуванні базових правових понять та ідей, які згодом можуть перетворитися
на центри розвитку і вдосконалення правової культури; поширенні та поглибленні
в суспільній свідомості високої правової культури, постійному її вдосконаленні;
здійсненні громадського впливу на процеси правотворчості та правозастосування.
На основі дотримання цих засад будується сприйняття права як найвищої
соціальної цінності, завдяки якій реалізуються та забезпечуються загальнолюдські ідеали: свободи, взаємоповаги, справедливості, тобто високий рівень
правової соціалізації громадян16.
Як відзначає С. Третяк, актуальною проблемою у розвитку сучасних демократичних процесів та становлення ідеологічного фундаменту української
державності є формування правової культури, бо саме вона є основою всього
економічного, політичного та ідеологічного поступу української нації. Правовий прогрес, до якого прагне Україна, здійснюючи запровадження в життя ідей
створення громадянського суспільства та демократичної, соціальної, правової
держави, може бути реальністю лише за умови, що політична і правова реформи
поєднуватимуться з формуванням правової культури українського суспільства,
усіх його соціальних груп17.
Висновки. Підсумовуючи викладені підходи до висвітлення проблеми правової культури в Україні, варто наголосити, що автори переважно зосереджують
увагу не на характеристиці розвитку та сучасного стану національної правової
культури України, а на різних аспектах загального відношення «суспільство – держава», в контексті якого згадується також і правова культура в її часткових проявах
та висловлюються думки стосовно проблем формування в Україні більш високого
рівня або більш якісної правової культури. Але без чіткого розуміння специфіки
та реального стану національної правової культури України не можна розробити й
необхідних засобів і важелів формування правової культури, потрібної для забезпечення ефективного функціонування вітчизняної правової системи.
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Makarenko Larysa. Actual problems of formation of legal culture in Ukraine at the
present stage
Introduction. The scientific article analyzes the features of legal culture of Ukraine, which
is in the status of a national legal culture has absorbed not only by a common legal culture, but
also special about it and specific to a given legal culture. Provided that there are no two identical
legal systems, and no two identical legal cultures. Each national legal culture is developing
in a separate society, which has its own cultural characteristics, its own history, develops in
particular natural and historical conditions; and that primarily is due to the specificity of statelegal development of society, and therefore the specifics of the national legal culture.
Noted that the peculiarities of formation and development of legal system of Ukraine at its
initial stage are the objective factors that significantly influenced the development of legal culture
of Ukraine, and with it – at the societal, group and individual perception of the new law in the minds
of the people and their choice of the relevant legal values. It is argued that under adverse and highly
controversial economic, social and state-legal development of Ukraine in the early 90-ies, national
legal culture is acquired not progressive, and chaotic and even regressive trend of its development.
By the authorities to attempt to reform society, including the state and legal reform, led mainly to
the opposite effect, to the increasingly obvious destruction of the system of state administration and
legal system, to the denial of the principle of legality and criminality, corruption, and systematic
disregard for and violations of the ruling subjects of human rights. Therefore, instead of approval
in public life generally accepted legal values in Ukraine today questioned the value of the law and
legal nihilism entered level generally threatening the company’s existence.
The aim of the article. To find out the problems of the formation and development of legal
culture in Ukraine, taking into account certain aspects of it to cover them in this article.
Results. When talking about the formation of legal culture, it is noted in the literature,
apparently, mean measures that create for this process, the necessary conditions, providing the
opportunity to the highest degree manifest objective factors that should serve as a conditions of
development of legal culture of a society in transition. However, the objectivity of the process of
formation of legal culture of society does not mean elimination of human factor from the process.
It is also alleged that in the professional legal culture on the legal culture in Ukraine, a special
place belongs to the legal culture of lawmakers because of the level of their professional training,
legal culture depends on the quality of laws, the timely and proper amendments and additions
to the existing legislation with a view to its improvement. The actions of the lawmakers form the
authority of the government, contribute to a proper understanding of the law, the observance of
the current legislation. For legislative success is essential continuous professional legal culture
of direct participants. As shown by practical experience, a high level of professional legal culture
of the participant of the legislative process reaches the combining of the two requirements. The
first involves the education of the participant of the legislative process, his personal conviction of
the need of observance of laws in everyday life. The second is directly connected with the process
of obtaining the quality of professional knowledge regarding the mechanism of creating laws and
the legal system and develop skills to professionally apply that knowledge.
Conclusions. The authors mainly focus not on the characteristics of the development
and current state of national legal culture and on various aspects of relations «society-state»
in whose context also refers to the legal culture in its private manifestations, and expressed
opinions relative to problems of formation in Ukraine of a higher level or better quality of legal
culture. But without a clear understanding of the specific and the real state of the national legal
culture of Ukraine can not develop the necessary tools and levers of formation of legal culture
necessary for the effective functioning of the national legal system.
Key words: legal system, legal culture, national legal culture, professional legal culture,
legal consciousness.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК МАТРИЦЯ ЯКІСНОГО ПРАВА
У статті характеризується правова доктрина як своєрідна матриця якісного
права, а також визначається її вплив на правотворчу діяльність. Підкреслюється, що
правові доктрини різних держав можуть відрізнятися в силу своїх національних особливостей, певних об’єктивних чинників – історичних, політичних, культурних, релігійних
тощо. Як приклад, можна назвати існуючі з давніх часів доктрини природного права,
народного суверенітету, верховенства права тощо. У зв’язку з цим наводиться правозастосовна та судова практика, в основі якої лежала певна правова доктрина.
Ключові слова: верховенство права, закон, матриця, правова доктрина, праворозуміння, правотворчість.
Львова Е. Л. Правовая доктрина как матрица качественного права
В статье характеризуется правовая доктрина как своеобразная матрица качественного права, а также определяется её влияние на правотворческую деятельность. Подчеркивается, что правовые доктрины различных государств могут отличаться в силу своих
национальных особенностей, определенных объективными факторами – историческими,
политическими, культурными, религиозными и тому подобное. В качестве примера можно
назвать существующие с давних времен доктрины естественного права, народного суверенитета, верховенства права и тому подобное. В связи с этим упоминается правоприменительная и судебная практика, в основе которой лежала определенная правовая доктрина.
Ключевые слова: верховенство права, закон, матрица, правовая доктрина, правопонимание, правотворчество.
Lvova Olena. Legal doctrine as a matrix of quality law
The article characterizes the legal doctrine as a kind of matrix of quality law, and also determines its impact on law-making activity. It is emphasized that the legal doctrines of different
states may differ due to their national characteristics, determined by objective factors - historical, political, cultural, religious and the like. As an example, the doctrines of natural law, popular
sovereignty, the rule of law, and the like, have existed since ancient times. In this regard, law
enforcement and judicial practice is mentioned, which was based on a specific legal doctrine.
Key words: rule of law, law, matrix, legal doctrine, legal understanding, law-making.

Постановка проблеми і актуальність. Існування права як об’єктивної реальності не залежить від рівня оволодіння ним чи усвідомлення його людьми.
Однак можливість гарантування й реалізації права з’являється в результаті трансформації природного права у право позитивне. Цьому передують уявлення й
ідеї про право, про форми буття та прояву права, процес його пізнання, і т. ін., що
формується на рівні відповідних наукових теорій та доктрин, які стають свого
роду ідеальною матрицею майбутнього права (законодавства).
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Маючи на меті довести роль доктрини як своєрідної матриці ідеального права у
його широкому розумінні, можна спостерігати схожість вказаних ознак до матриці.
Зокрема, «матриця» (лат. «matrix») означає «першопричину», а загальне
прототипічне значення цього слова – вихідна, материнська форма1.
Словник української мови за редакцією І. Білодіда визначає «матрицю» як
штамп із витисненим у ньому заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі; заглиблену форму для виливання літер (букв) набору, для видавлювання монет, медалей, штемпелів тощо2. Також одним із визначень терміна «матриця» є розуміння її як загальної основи, моделі, схеми чого-небудь3.
Наприклад, в основі римського права як продукту юридичної діяльності лежить певна культурна матриця, яка була сприйнята ще римлянами від античних
греків. Осмислення цієї матриці, на справедливе переконання І. Невважая, є
важливішим за суто юридичні технічні аспекти європейського права, тому що
ця матриця лежить в основі доволі різних європейських правових систем та
визначає не «букву», а їх «дух». Тому проблеми розвитку країни пов’язані не з
використанням «букви», а з неприйняттям її «духу»4.
Свого часу втіленням таких ідеалів стала, наприклад, Загальна декларація прав
людини, яка хоча й не є обов’язковим документом для всіх держав, однак, як наголошується у літературі, має силу міжнародного звичаєвого права5. І з утвердженням доктрини прав людини стрімко почали розвиватися інституційні механізми їх
забезпечення і захисту, права отримали закріплення у міжнародних документах,
законодавстві більшості держав, визначення й тлумачення як у теоретичній, так
і у практичній юриспруденції. Як юридична категорія права використовуються у
низці правових актів на усіх рівнях, так само, як у рішеннях судових установ6.
Зазначене свідчить про визначальну роль доктрини в розвитку права, що
сьогодні становить величезну актуальність і потребу з огляду на бурхливі законодавчі перегони на шляху до євроінтеграції, коли відбувається ламання
сталих ціннісних засад і адаптація до нових, часто суперечливих ідеологічних
правоположень, які не сприймаються суспільством і суперечать загальній доктрині права. Здається, що часом нова соціально-правова реальність будується
штучно і без урахування української правової думки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому питання поняття та значення правової доктрини не можна назвати мало дослідженими. Різноманітні її
аспекти вивчалися як юристами, так і філософами, серед яких – Є. Бичковський,
О. Васильченко, С. Іскра, Є. Євграфова, Р. Давид, В. Денисов, М. Марченко, Н. Пархоменко, І. Семеніхін, Ю. Тодика, А. Селіванов та ін. Втім, як слушно відзначається в науці, досі не вироблено єдиного підходу до розуміння поняття «правова
доктрина» та її співвідношення зі схожими за змістом і «духом» явищами (вчення,
юридична наука, філософсько-правова теорія, ідеологія). І це пояснюється тим, що
доктрина належить до правових явищ, які не тільки багаторазово змінювали
свій статус, а й прагнуть розчинитися в науці, судовій практиці, релігії, загальних принципах та інших формах і джерелах права7.
Є. Полянський доволі категорично наголошує, що з посиланням на категорію
правової доктрини повʼязано найбільше спекуляцій. Її поняття не є новим для
правничої науки, адже основні підходи до визначення доктрини вже давно відпрацьовані. Втім, українські науковці досі не можуть дійти консенсусу щодо її
природи та місця в правовій системі. Вони, на переконання Є. Полянського, без
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належних на те причин, часто ототожнюють її з правовою наукою чи з юридичною фаховою літературою. Тобто має місце методологічний хаос і нехтування
базисними засадами права, іншими словами – правовою доктриною як такою.
Зазначена проблема потребує активного розвʼязання шляхом чіткого визначення місця та функціонального навантаження правової доктрини в системі
координат сучасного українського права8.
Мета та завдання дослідження. З огляду на зазначене метою статті є дослідження правової доктрини як своєрідної матриці якісного права та визначення її впливу на правотворчу діяльність, у процесі чого ми охарактеризуємо
основні підходи до визначення правової доктрини, її ознаки як своєрідної ідеальної матриці права, а також її роль у судовій та правозастосовній практиці.
Основний зміст. Що ж саме розуміють під правовою доктриною в юридичній
науці? І. Семеніхін, аналізуючи вітчизняну і зарубіжну юридичну літературу, доходить висновку, що термін «правова доктрина» використовується для позначення
таких явищ, як: вчення, філософсько-правова теорія; наукові праці найбільш авторитетних дослідників у сфері держави і права; позиції вчених-юристів з актуальних питань, проблем правотворчості і правореалізації. Природним є те, як справедливо наголошує згаданий дослідник, що розуміння самого поняття «правова доктрина», її ролі у формуванні і реалізації права в різних країнах є неоднаковим. Це
залежить від багатьох чинників: історичних традицій, особливостей правоустрою
кожної окремої країни, її належності до певної правової системи, панівних типів
праворозуміння, специфіки організації та розвитку системи джерел права9.
Із даного визначення стає очевидним, що кожна правова система із притаманними їй особливостями розвитку матиме характерну для неї правову доктрину з відповідною формою своєї об’єктивації.
Зокрема, В. Денисов, визначаючи роль правової доктрини в розвитку міжнародного права, пише про такі її два незалежних один від одного значення:
перше визначається п. d ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, згідно з яким
Суд при вирішенні справ може застосовувати доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм; друге характеризує це поняття з точки зору зовнішньо
політичної позиції держави з тих чи інших питань як вираження її офіційної
політики, що може мати міжнародно-правові наслідки10.
У зв’язку з цим В. Денисов згадує існування різних правових порядків і
констатує, що в нинішній період відбувається історичний процес створення багатополярного світу, який має більш складний і нестійкий характер порівняно
з двополярним світом попередньої епохи. Він зумовлений кризою існуючого
міжнародного порядку, що має багатоаспектну доктринальну складову.
У період переходу від двополярного до багатополярного світу місце і роль
України характеризується високим рівнем нестабільності міжнародних відносин. Постала необхідність внесення докорінних змін у внутрішньополітичний
і зовнішньополітичний курси держави. У зв’язку з цим головним завданням вітчизняної юридичної науки має стати, на думку В. Денисова, розробка доктринальних засад і напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, які мають виходити насамперед з опори на власні можливості на основі реалізації суверенних
прав, слідуючи власним інтересам, переставши видавати чужі інтереси за свої11.
Із цього випливає, що правові доктрини різних держав можуть різнитися в
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силу своїх національних особливостей, певних об’єктивних чинників – історичних, політичних, економічних, культурних, релігійних тощо. Відповідно, характер
права у його широкому розумінні, заснованому на конкретній правовій доктрині,
відповідатиме характеру й особливостям конкретної держави та суспільства.
Зокрема, використання терміна «правова доктрина» набуло відображення в
українському нормативно-правовому полі. Так, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про
міжнародне приватне право» зобов’язує при застосуванні права іноземної держави встановлювати його зміст «згідно з офіційним тлумаченням, практикою
застосування і доктриною у відповідній іноземній державі». Це єдине положення у законодавстві України, зазначає Є. Бичковський, яке передбачає врахування доктрини при тлумаченні нормативно-правових актів. Із цього впливає, що правом є не лише конкретні юридичні приписи, а й погляди правників,
тобто наука про право, за допомогою якої його аналізують та оцінюють12.
Формулювання певної правової доктрини не відбувається водночас, цьому
передують різноманітні історичні події, суспільні процеси, культурний і духовний розвиток чи кризи. Зокрема, С. Старикова вказує на динамічний та статичний характер правової доктрини. Динамічність пов’язується із правовими і
суспільно-політичними процесами, що відбуваються в державі та світі, трансформацією правових ідей, оглядів, настанов, цінностей. Положення, розроблені в рамках правової доктрини, відрізняються від інших наукових положень
стійкістю, консерватизмом і несуперечливістю, чим і зумовлюється здатність
правової доктрини впливати на правотворчі та правореалізаційні процеси. Таким чином, динамізм правової доктрини дає змогу враховувати всі нові тенденції, що притаманні розвитку суспільних відносин, демонструє процесуальний
характер доктрини, а статичність забезпечує закріплення та утвердження основоположних правових ідей, фіксацію результатів наукових досліджень.
Щодо форм, у яких вони можуть відображатися, то об’єктивація доктринального знання може відбуватися в дисертаційних дослідженнях, монографіях, науково-практичних коментарях до законодавства тощо. Це так звані
первинні форми об’єктивації доктринальних положень. До вторинних можна
віднести нормативно-правові, правозастосовні та інтерпретаційні акти, в яких
доктринальні положення набули втілення13.
Є. Полянський також підкреслює певну динамічність доктрини і пише, що
вона бере свій початок у минулому, прямо регламентує право сучасності, визначає
право майбутнього та постійно функціонує як динамічна категорія, що забезпечує
подальший розвиток та вдосконалення права. До складу правової доктрини держави, або ж генеральної доктрини, входять усі знання, які відповідають загальним
вимогам чинної теорії права, відображені у законодавстві та використовуються
на практиці. Галузева ж доктрина, наприклад кримінально-правова, є сукупністю
знання, яке визначає принципи кримінального права, його предмет та метод, а також є ідеологічною основою для створення та забезпечення діяльності кримінально-правових інститутів. З огляду на це вчений під правовою доктриною розуміє сукупність ідей і принципів, а також правових інститутів, які знаходяться в нерозривному двосторонньому звʼязку з юридичною наукою, законодавством і практикою
та визначають основні засади, на яких засновується правова система держави14.
Щодо поняття доктрини в науці і юридичній практиці, на справедливе переконання Є. Євграфової, більш точним є термін «науково-правова доктрина»,
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оскільки дає змогу чіткіше вирізнити її з-поміж державних актів-доктрин, і
вона необов’язково зумовлена характером політико-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 суверенітету, суспільного договору, теологічні
вчення про державу і право тощо.
Дослідниця зауважує, що поява в науці нової доктрини починається з висування
оригінальних ідей щодо розв’язання певних проблем права і держави, навколо
яких відбувається процес формування відповідної теорії або вчення. У даному контексті наводиться приклад науково-правової доктрини, розробленої в 60–70-х роках минулого століття професором В. Горшеньовим, щодо «широкого» розуміння
юридичного процесу, яка спочатку була піддана гострій критиці і не була сприйнята більшістю юридичної спільноти. Але з часом ідеї цієї доктрини поступово набирали більшості, а сьогодні є загальновизнаною теорією процесуального права15.
Сходження окремих ідей до доктринального рівня є тривалим, багатоетапним
процесом, у результаті якого застаріле законодавство поступається місцем творам
видатних юристів. Іноді доктрина ототожнюється з принципами права. Підставою
цього є сутнісна близькість даних понять. Дійсно, юридична доктрина – це ідеї та
принципи, які виступають фундаментом права. Влив принципів та ідей на правотворчість є доволі значним. Для правозастосувача принципи права відіграють
вирішальну роль при здійсненні аналогії права. Йдеться не стільки про вплив доктринальних положень, скільки про юридичну силу норм, у яких вони містяться16.
У згаданому контексті деякі вчені, аналізуючи правову доктрину, виділяють
дві її основні функції: з одного боку, вона є теоретичною основою для законотворчого процесу, а з другого – джерелом права, і відповідно, реалізується у
правозастосовному процесі17.
З огляду на це необхідно звернутися до судової практики, в процесі якої
Конституційним Судом України було винесено рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України
(справа про призначення судом більш м’якого покарання).
Конституційний Суд України, вирішуючи порушене в конституційному
поданні питання, звертався 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
суспільстві», 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 законодавством 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. Всі ці елементи права обʼєднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї
права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.
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.
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Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як
регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права»18.
Так, виходячи із даного роз’яснення, набуває нормативного оформлення правова
доктрина щодо таких фундаментальних питань права, як: зміст принципу верховенства права, розмежування права і закону, ролі інших соціальних регуляторів у правотворчій практиці, ідеї справедливості у праві та ін. Зазначене у загальному вигляді
відображає сучасну ідею права, засновану на природному праворозумінні і яка зайняла авторитетну, домінуючу наукову позицію у вітчизняній юридичній науці.
Таким чином, доктрина стає матрицею, прототипом для створення якісного
права, що становить зміст законодавства.
Також говорячи про сучасне праворозуміння, основою якого вважається
природне, можна стверджувати, що саме воно є матрицею доктрини прав людини як прав природних та невід’ємних. Дана правова доктрина має стати ідеалом для законотворця, який не може не використовувати (а, ймовірно, навіть
зобов’язаний використовувати) у своїй діяльності здобутки юридичної науки.
Адже у такому разі правова наука з її відкристалізованими доктринами живе
життям, відокремленим від правової практики, і навпаки.
Є. Євграфова також звертає особливу увагу на те, що у правозастосовній
діяльності доктрина/наука насамперед пов’язана з праворозумінням, досягненням адекватної інтерпретації положень закону чи іншого нормативно-правового акта. Йдеться про доволі складний професійно-інтелектуальний пізнавальний творчий процес. У правознавстві такий процес позначається терміном
«доктринальне (наукове) тлумачення», спрямованість якого полягає в науковому з’ясуванні дійсного смислу і цілей правових норм, яке дається шляхом
напруженого пошуку і всебічного наукового аналізу положень закону19.
М. Тесленко підкреслює, що право є безперервним процесом, створюваним
суспільством, і закони виступають лише його тимчасовим відображенням, вони
повинні еволюціонувати одночасно і з змінами соціального середовища. Право
повинно орієнтуватися на розвиток і прогрес суспільства, від цього залежить
його авторитет. Тому різноманітні фундаментальні цінності, що формуються
у процесі розвитку суспільства, потрібно трансформувати у національну систему. Саме правові позиції Конституційного Суду України спроможні розкривати особливості права як «живого організму» і виявляти приховані загальні
принципи права, які мають не менше значення, ніж сама Конституція України,
і слугують ідейною основою для об’єктивного права20.
Якщо згадати правотворчість радянської доби, то вона забезпечувалася відповідною доктриною, яка була спрямована на піднесення цінності законів, які вирізнялися
політичним характером і слугували не засобом гарантування та захисту природних
прав людини, а інструментом ствердження інтересів правлячої верхівки.
У звʼязку з цим В. Селіванов наголошує, що в Україні відбувалась послідовна заміна «успадкованої» від колишнього СРСР радянської правової дійсності, правової системи. При цьому вчений наголошує, 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 закону21.
Йдеться, на думку В. Сіренка, про піднесення права над державою, про
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таке його значення, коли право заперечується як придаток державної влади.
Звідси вчений констатує факт невирішеної проблеми величезної соціальної
значущості щодо критеріїв правового і неправового закону. Адже якби вдалося
сформулювати чіткі правові критерії розмежування правового і неправового
закону, то це б суттєво змінило діяльність усього державного механізму, надало б суспільству досконалий інструмент контролю за діяльністю держав22.
Вирішення даного завдання потребує наукової єдності щодо праворозуміння,
відпрацювання відповідної правової доктрини.
Зокрема, законодавство, як форма відображення права, має відповідати критеріям природного і морального, що притаманні конкретному суспільству, 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 частиною суспільного життя, воно існує
об’єктивно, тобто є природним правом, є істинним23.
Зокрема, у 2010 р. С. Рабінович презентував свою фундаментальну працю
«Природно-правові підходи в юридичному регулюванні»24, де широко і всебічно
підійшов до вивчення нових сучасних концепцій у праві. Вчений глибоко розглянув природно-правову парадигму в її зв’язку з юридичною практикою, де предметом вивчення стали засновані на природно-правовій парадигмі різноманітні
світоглядно-методологічні та юридико-прикладні підходи, способи вироблення
правотлумачних та правозастосовних рішень. З огляду на те, що загальна лібералізація державної юридичної політики породжує потребу в теоретичному
обґрунтуванні та юридичному забезпеченні певних ідеалів, вчений звертається
до тих концептуальних підходів та учень, на основі яких у західноєвропейській
традиції права вироблені й розробляються такі правові ідеали, як основоположні
права людини, принципи верховенства права та правової держави25.
Отже, викладене підтверджує роль правової доктрини та її концептуальних
висновків, що формується шляхом наукового пошуку для з’ясування справжнього
змісту як положень закону, так і принципів права, що, зокрема, може бути використано в процесі формування концепції законопроекту чи застосування аналогії права.
У даному контексті варто згадати проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 21.01.2008 р.26, у ст. 2 якого надавалося визначення аналогії права як «застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актами, загальних принципів права». А у з’ясуванні змісту конкретних принципів права основний тягар лежить на правовій доктрині. Також
ст. 42 згаданого законопроекту передбачалося проведення наукової експертизи,
висновки якої, однак, не були б обов’язковими.
Даний законопроект був відхилений 29.06.2010 р., однак актуальною залишається потреба у врегулюванні питання щодо встановлення єдиних загальнообов’язкових вимог до розроблення та прийняття нормативно-правових актів,
підвищення якості нормотворчої діяльності, утвердження принципу верховенства
права задля забезпечення належних умов для реалізації прав і свобод людини та їх
ефективного захисту (як наголошується у пояснювальній записці законопроекту).
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, з огляду на зазначене одним із перспективних завдань щодо врегулювання цих проблем має
бути розробка якісного законопроекту «Про нормативно-правові акти», який
би, окрім зазначеного, приділив належну увагу ролі правової доктрини, науковій
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експертизі зокрема, при розробці концепцій проектів нормативно-правових актів та формулюванні принципів права. Це б стало матрицею, вихідним шаблоном (формою) для якісного нормативно-правового акта.
Також, виходячи із розглянутих вище визначень правової доктрини і її ролі у
правотворчій діяльності, її впливу на формування якісного права, слід наголосити
на таких ознаках, що характеризують її матрицю для створення якісного права.
Здатність правової доктрини слугувати матрицею у правотворчих і правореалізаційних процесах зумовлюється її функціональною та змістовною стороною: поперше, вона являє собою відпрацьовану роками теоретичну (концептуальну) основу
для правотворчої діяльності; по-друге, об’єктивує результати наукових досліджень у
вигляді основоположних правових ідей і концепцій (ідеалів, цінностей, принципів,
норм), які можуть бути відтворені у роз’ясненнях і офіційних тлумаченнях відповідних органів (як джерело права); по-третє, доктринальні знання трансформуються до
законодавства, наповнюючи його якісним і більш досконалим змістом.
Отже, правова доктрина як сукупність основоположних наукових ідей покликана охопити фундаментальні принципи і цінності, що сформувалися у
процесі розвитку суспільства, сприйняті ним, і які мають отримати об’єктивне
відображення у національному праві.
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Lvova Olena. Legal doctrine as a matrix of quality law
Іntroduction. The article notes the relevance of defining the role of doctrine in the development
of the law, given the rapid legislative races on the road to European integration. It is emphasized
that the legal doctrines of different States may differ in the strength of their national characteristics,
certain objective factors – historical, political, economic, cultural, religious and the like. As an
example, it is possible to call existing since ancient times, doctrines of natural rights, popular sovereignty, social contract, the theological doctrine of state and law, rule of law and the like.
Тhe aim of the article. Given the above, the aim of the article is the study of the legal
doctrine as a kind of matrix quality law and the definition of its influence on legislative activities. One of the definitions of the term «matrix» is understanding it as a General framework,
models, diagrams, anything.
Rresults. Scientists, analyzing the legal doctrine distinguish two main functions: on the
one hand it is the theoretical basis for the legislative process, and on the other source of law,
and, accordingly, is implemented in the enforceability of the process.
Based on the reviewed definitions of legal doctrine and its role in law-making activities, its
influence on the formation of high-quality law, as the conclusion should focus on the following
features that characterize its matrix, to create high-quality law.
Сonclusion. As a conclusion it is noted that the capacity of legal doctrine to serve as a
matrix in the legislative and realtime processes due to its functional and content side: on the
one hand, it is a waste years of theoretical (conceptual) framework for law-making; second, it
objectifies the results of scientific research in the form of fundamental legal ideas and concepts
(ideals, values, principles, norms); thirdly, the doctrinal knowledge transforms in legislation,
filling it with quality content.
Consequently, the legal doctrine as a body of basic scientific ideas is intended to be a repository of fundamental principles and values formed in the process of development of society,
perceived them, and which should be to find objective expression in national law.
Key words: rule of law, law, matrix, legal doctrine, legal understanding, law-making.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СОЦІОНОРМАТИВНИЙ
КОНТЕКСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
У статті на загальнотеоретичному рівні досліджуються проблемні питання забезпечення ефективності юридичної відповідальності в контексті сучасних ціннісних реалій
ліберально-демократичного розвитку. Робиться висновок про неможливість підвищення ефективності функціонування інституту юридичної відповідальності лише правовими засобами в умовах фактичного та всебічного панування в суспільстві матеріальних
цінностей над духовними, внаслідок чого у громадян поступово формуються спотворені
індивідуальні ціннісні пріоритети та інтереси, спрямовані на отримання особистого задоволення матеріальних потреб та пов’язаних з ними фізично-чуттєвих задоволень. При
цьому також зазначається, що забезпечення ефективності функціонування інституту
юридичної відповідальності залежить від злагодженого впливу всієї системи соціальних
регуляторів на волю та свідомість індивідів, а особливо – права і моралі.
Ключові слова: юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність,
негативна юридична відповідальність, право, законодавство, мораль, особистість.
Сунегин С. А. Юридическая ответственность: соционормативный контекст обеспечения эффективности
В статье на общетеоретическом уровне исследуются проблемные вопросы обеспечения эффективности юридической ответственности в контексте современных ценностных реалий либерально-демократического развития. Делается вывод о невозможности
повысить эффективность функционирования института юридической ответственности только с помощью правовых средств в условиях фактического и всестороннего господства в обществе материальных ценностей над духовными. Автор исходит из того,
что в результате такого господства у граждан постепенно формируются искаженные
индивидуальные ценностные приоритеты и интересы, направленные на получение личного удовлетворения материальных нужд и связанных с ними чувственных удовольствий.
При этом также указывается, что обеспечение эффективности функционирования института юридической ответственности зависит от слаженного влияния всей системы
социальных регуляторов на волю и сознание индивидов, а особенно – права и морали.
Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивная юридическая ответственность, негативная юридическая ответственность, право, законодательство,
мораль, личность.
Sunegin Sergiy. Legal responsibility: socio-regulatory context for ensuring effectiveness
In the proposed article, the author at a theoretical level explores the problematic issues of ensuring
the effectiveness of legal responsibility in the context of the modern value realities of liberal-anddemocratic development. As a result of the study, it is concluded that it is impossible to increase the
functioning of the institution of legal responsibility only with the help of legal means in the conditions
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of actual and comprehensive domination of material values over spiritual values in a society. The
author proceeds from the fact that as a result of such domination, citizens gradually form distorted
individual value priorities and interests aimed at obtaining personal satisfaction of material needs and
related sensual pleasures. It is also indicated that ensuring the effective functioning of the institution
of legal responsibility depends on the coordinated influence of the entire system of social regulators on
the will and consciousness of individuals, and especially on law and morality.
Key words: legal responsibility, positive legal liability, negative legal liability, law,
legislation, morality, personality.

Постановка проблеми. Проблематика забезпечення ефективності функціонування інституту юридичної відповідальності належить до найскладніших
у юридичній науці в цілому. Вже багато століть філософи, юристи та інші
видатні мислителі пропонують як теоретичні, так і практичні «рецепти» удосконалення механізму дії даного правового інституту, функціонування якого
спрямоване на зміцнення законності та правопорядку в державі. Здавалося б,
розвиток демократичного урядування, фактично всесвітнє панування ліберально-демократичних ідей над будь-якими іншими концептами та стратегіями суспільно-державного розвитку, стрімкий розвиток науково-технічних досягнень,
які дедалі більше полегшують умови життєдіяльності індивідів тощо, повинні
були хоча б до певної міри знизити «соціальну напруженість», пов’язану з реальним станом справ у системі координат юридичної відповідальності. Проте
мусимо констатувати, що, скоріше, навпаки, в умовах сьогодення з’являється
дедалі більше нових проблемних питань практичного застосування інституту
юридичної відповідальності в межах відповідної галузі права, про що свідчать
як відповідні аналітичні матеріали та узагальнення правозастосовної практики,
так і факти, викладені в межах звичайної пресінформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Юридична відповідальність у цілому та різноманітні питання забезпечення ефективності її практичного втілення зокрема вже стали предметом осмислення багатьох вітчизняних і зарубіжних
вчених, причому як теоретиків та філософів права, так і представників галузевих юридичних наук. Зокрема, серед представників загальнотеоретичної юридичної науки відповідні питання досліджувалися такими вченими, як: В. Бачинін, Ж.-Л. Бержель, С. Бобровник, О. Богініч, М. Вітрук, В. Грищук, Р. Дворкін,
Д. Ллойд, Р. Луцький, Г. Мальцев, М. Марченко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко,
О. Петришин, А. Поляков, Т. Тарахонич, Г. Харт, Ю. Шемшученко та ін. Не применшуючи величезної ролі та значення наукового доробку цих і багатьох інших
науковців, спробуємо системно осмислити основні причини низької ефективності функціонування інституту юридичної відповідності в умовах демократичного
розвитку сучасних держав.
Мета статті. Метою цієї статті є розробка концептуальних положень соціонормативного контексту забезпечення ефективності юридичної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Основний виклад даної статті, мабуть, доцільно почати з того беззаперечного та всім добре відомого факту, що юридична відповідальність як правовий феномен є особливим різновидом соціальної
відповідальності, яка має метанормативний характер не лише тому, що проявляється в межах відповідних різновидів (наприклад, моральна, релігійна, юридична тощо), а ще й тому, що по суті являє собою основоположний принцип
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формування та розвитку будь-якої соціальної взаємодії, зміст якого полягає у
необхідності врахування, узгодження або принаймні забезпечення оптимального балансу між різноманітними соціальними інтересами (індивідуальними,
груповими та суспільними в цілому) при прийнятті відповідним суб’єктом
певних рішень і здійсненні ним своєї поведінки та діяльності. У такий спосіб
соціальна відповідальність являє собою якісну характеристику особистості,
за допомогою якої вона здатна самостійно співвіднести свій власний вибір у
прийняті певних рішень чи здійсненні відповідних дій з тими чи іншими соціальними нормами й обрати для себе такий варіант з усіх можливих, який
би найбільшою мірою забезпечував злагоду та єдність усередині конкретного
соціального інституту та суспільства в цілому.
В. Грищук щодо цього зазначає, що «соціальна відповідальність є тим фундаментом, на якому розбудована вся система відносин у суспільстві, і в цьому
випадку вона виступає невід’ємним елементом у макросистемі людина – суспільство – держава… Відповідальність як соціальне явище охоплює практично
усі без винятку види діяльності як їх якісного показника, тому вимір відповідальності притаманний будь-якому явищу суспільного життя… Соціальна відповідальність має за мету упорядкування, гармонізацію суспільних відносин і
забезпечення їхнього поступального та стабільного розвитку»1.
Безумовно, соціальна відповідальність не обмежується зазначеним внутрішнім аспектом свого прояву, а об’єктивно включає в себе певні зовнішні параметри,
на яких здебільшого акцентується увага в науковій літературі та які передбачають
оцінку з боку інших суб’єктів відповідних діянь і поведінки індивідів, а в окремих
випадках – і їх внутрішніх намірів, мотивів, прагнень, інтересів тощо. У цьому
контексті слід звернути увагу на деякі принципово важливі аспекти, а саме:
1) по-перше, внутрішній і зовнішній аспекти (рівні) соціальної відповідальності формують цілісність її буття, єдність елементів її структури, у зв’язку з
чим підвищення її рівня, якого прагнуть досягти в будь-якому суспільстві та
окремих соціальних інститутах, може бути досягнуто лише у тому випадку,
якщо правильно враховані та визначені відповідні передумови її формування
в цілому, а також способи та засоби конкретного позитивного впливу на них.
При цьому внутрішній аспект такої відповідальності тією чи іншою мірою має
місце майже в кожному суспільному відношенні, оскільки він, по суті, є невід’ємним супутником будь-якої усвідомленої, осмисленої діяльності людини.
Зовнішнього аспекту такої відповідальності у багатьох випадках може не бути,
що може бути зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками.
Адже соціальна активність індивідів, якою б вона не була (позитивною чи негативною), нерідко не отримує відповідної оцінки інших осіб, не кажучи вже
про застосування конкретних заходів такої оцінки;
2) по-друге, внутрішній і зовнішній аспекти соціальної відповідальності є
характерними для кожного її різновиду, у тому числі для юридичної відповідальності, хоча їх конкретний прояв у їх межах є різним, оскільки він безпосередньо пов’язаний з сутністю та властивостями як певної сфери відносин, в
яких він проявляється, так і зі специфікою різновиду самої відповідальності. У
зв’язку з цим, якщо, наприклад, внутрішній рівень соціальної відповідальності має більш гомогенний (однорідний) характер, оскільки його основу завжди становить усвідомлене, осмислене ставлення людини до своєї поведінки та
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вчинків незалежно від конкретної сфери її діяльності, то її зовнішній аспект
передбачає застосування різних засобів впливу на суб’єкта, вибір яких зумовлюється, серед іншого, об’єктивними засадами функціонування певної нормативної системи (право, мораль, політика тощо);
3) по-третє, внутрішній і зовнішній рівні соціальної відповідальності визначають, відповідно, її позитивний (перспективний) і негативний (ретроспективний) характер або зміст. Адже основу позитивної соціальної відповідальності
становить саме внутрішня, особистісна переконаність індивіда у необхідності
та доцільності діяти відповідно до соціальних норм, а у випадку їх порушення – усвідомлення необхідності понести за це певні несприятливі наслідки.
Негативна форма соціальної відповідальності передбачає зовнішній осуд дій і
поведінки суб’єкта, який порушив певні соціальні норми, а також застосування
до нього конкретних заходів впливу, спрямованих на його соціальне відновлення та запобігання порушенням відповідних норм у майбутньому.
У зазначеному контексті слід підтримати думку науковців, які звертають увагу на те, що поведінка людини фатально не визначається зовнішніми (природними та соціальними) умовами її життя, оскільки кожна особистість є здатною та
реально в змозі обирати певний варіант поведінки в достатньо широких межах,
тобто діяти відносно вільно. Здатність людини діяти свідомо, звітувати про свої
вчинки та керувати ними, оцінювати їх з точки зору моральних, правових та інших норм співжиття являє собою об’єктивну властивість людської особистості2.
Як уже попередньо зазначалося, одним із основних різновидів соціальної
відповідальності є юридична відповідальність, сутність і призначення якої безпосередньо взаємопов’язані з природою права як особливої соціонормативної
системи, що регулює широке коло важливих суспільних відносин. Юридична відповідальність особистості може виражатися як у сумлінному виконанні
юридичних обов’язків, що виходить за межі формального дотримання правових приписів, так і в реакції держави на вчинене особою протиправне діяння
та застосування до неї встановлених у законі несприятливих наслідків (стягнення, покарання чи інших обмежень). «Природу юридичної відповідальності, – слушно зазначає В. Грищук, – слід шукати в людині і у її нерозривному
зв’язку з суспільним середовищем, яке її оточує. Юридична відповідальність
має соціально-комутативну (інтерсуб’єктивну) природу і пов’язана з емоційно-вольовою сферою людини…»3.
У контексті розуміння змісту та функцій інституту юридичної відповідальності важливого значення набуває питання показників його ефективності або
дієвості в сучасних демократичних суспільствах, які виражаються у конкретних
параметрах правопорядку в суспільстві та свідчать, з одного боку, про відповідне
зниження протиправної поведінки та діяльності суб’єктів права, а з другого – про
більш якісний рівень правореалізаційної практики загалом, що не обмежується
формально визначеним правовим аспектом і передбачає також здійснення певних дій, спрямованих на постійне удосконалення фактичних правовідносин.
Відтак, ефективність юридичної відповідальності необхідно поєднує в собі
не лише удосконалення відповідної нормативно-правової бази, на що зазвичай
звертається увага в юридичній літературі, а й забезпечення належного впливу
на правосвідомість індивідів з метою формування в них відчуття необхідності,
корисності, а головне – бажаності правомірної поведінки та діяльності. Іншими
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словами, для підвищення ефективності функціонування інституту юридичної
відповідальності необхідно застосовувати системний або комплексний підхід,
спрямований на формування цілісності людської особистості, у свідомості якої
не повинно виникати дисонансів або конфліктів, пов’язаних як з протиріччям
ціннісних установок, що завжди покладені в основу будь-якої поведінки та діяльності, так і з невідповідністю між задекларованими добрими намірами та
реальними наслідками їх практичного впровадження.
Очевидно, що високий рівень позитивної юридичної відповідальності особистості зводить до мінімуму можливість вчинення нею протиправних діянь,
оскільки забезпечує формування у її свідомості стійких переконань у необхідності якомога кращого втілення в життя правових приписів, а також відчуття
того, що більш якісна реалізація права сприятиме досягненню загального та
особистого блага в їх гармонійному поєднанні. У такий спосіб повною мірою
забезпечується превентивна функція юридичної відповідальності, що спрямована на запобігання вчиненню нових правопорушень. При цьому така превенція засновуватиметься не лише на почутті страху бути покараним чи зазнати
певних обмежень майнового і немайнового характеру внаслідок вчинення правопорушення або злочину, а на викоріненні зі свідомості особи відповідних деформацій та деструкцій на кшталт нігілізму, нетерпимості, надмірного егоїзму,
презирства, спотворених уявлень про засоби нормального улаштування особистого та суспільного життя тощо. Однак чи можна досягти такої повноцінної
превенції неправомірної поведінки лише за допомогою використання правових
засобів впливу на волю та свідомість особистості, зокрема, шляхом підвищення міри юридичної відповідальності за вчинене протиправне діяння?
На жаль, але в сучасному політико-правовому дискурсі поширеною є думка,
що основним засобом протидії протиправній поведінці, у тому числі злочинам, є
належним чином оформлена правова регламентація відповідних правовідносин.
Зокрема, в українському суспільстві вже традиційними стали постійні внесення
змін і доповнень до актів законодавства, спрямовані на посилення юридичної
відповідальності за відповідні проступки і злочини, а також на удосконалення
процедурних аспектів притягнення винних осіб до такої відповідальності. Особливо яскраво це можна помітити на прикладі удосконалення вітчизняного законодавства у сфері запобігання корупції, яке щороку піддається численним змінам
і уточненням. Однак, незважаючи на таке правове удосконалення, рівень корупції в сучасній Україні не зменшується, що підтверджується, серед іншого, даними деяких соціологічних досліджень4. У зв’язку з цим спробуємо замислитися
над причинами цього прикрого факту та сформулювати на цій основі відповідні
рекомендації щодо конструктивних шляхів зміцнення правопорядку в Україні.
Почнемо, мабуть, з того, що замислимося над такими взаємопов’язаними
питаннями: чому особа діє протиправно? Які причини або обставини змушують індивідів діяти всупереч змісту правових норм? Що є основою неправомірних вчинків суб’єкта? Безумовно, однозначної відповіді на ці питання бути
не може, оскільки на той чи інший характер поведінки суб’єкта, у тому числі
протиправної, завжди впливає низка об’єктивних і суб’єктивних чинників, чимало з яких безпосередньо можуть не усвідомлюватися ним. Водночас з урахуванням відповідного теоретичного та емпіричного матеріалу, на нашу думку,
цілком можливо визначити принаймні деякі загальні передумови формування
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протиправної поведінки особистості та її подальшої практичної реалізації.
У цьому контексті насамперед зауважимо, що будь-яка особистість формує
свою поведінку виходячи з усвідомлення важливості для неї тих чи інших соціальних цінностей. Адже цінності покладаються в основу мотивації людських
вчинків, оскільки саме вони виступають спонукальним елементом тих чи інших людських дій. При цьому як цінності для особистості можуть виступати
найрізноманітніші явища, предмети, речі та їх властивості тощо, які пов’язані
зі сферою соціального буття людини та мають для неї певне значення не лише
в силу факту їх об’єктивного існування незалежно від їх особистісного сприйняття чи заперечення, а й їх суб’єктивної оцінки, яка виражає важливість відповідної цінності для конкретної людини.
Звертаючи увагу на реалії сьогодення, неважко помітити, що домінантними
цінностями в сучасних демократичних суспільствах є різноманітні матеріальні
цінності, які мають економічний (вартісний) зміст і слугують засобом отримання фізично-чуттєвих задоволень. При цьому йдеться насамперед про такі
взаємопов’язані матеріальні цінності, як матеріальний достаток або багатство,
приватна власність, майно, гроші, різноманітні технічні пристрої та винаходи,
споживання, розваги і задоволення, кар’єра тощо. Слід звернути увагу, що поширені в сучасному демократичному суспільстві ідеали та нематеріальні цінності, чимало з яких покладені в основу формування та розвитку правової, соціальної держави (наприклад, свобода, рівність, справедливість, гуманізм тощо),
розглядаються як такі, що повинні слугувати досягненню єдиної мети – сприяти
примноженню матеріального достатку. Адже будь-який соціальний прогрес у
нинішніх реаліях вимірюється лише відповідними економічними параметрами
або принаймні пов’язаний з ними. У зв’язку з цим сучасний політико-правовий дискурс конституює пріоритетність таких людських якостей, як, наприклад,
креативність, системне та критичне мислення, здатність досягати конкретного
результату, високі комунікативні здібності, цілеспрямованість, наполегливість,
емоційна стійкість, самоповага, відкритість до новацій тощо. Саме ці якості
проголошуються такими, що мають першочергове значення для забезпечення
прогресу людства в майбутньому. Інші ж не менш важливі людські якості, серед
яких, наприклад, чесність, порядність, добросовісність, вихованість, щирість,
довірливість, вірність, тактовність, скромність тощо, не мають самостійного
значення та в багатьох випадках визнаються, так би мовити, «пережитком» минулого, який гальмує сучасні прогресивні інновації.
З огляду на це виникає логічне питання: чи можливо в таких реаліях сформувати відповідальну особистість, яка здатна повною мірою чи принаймні належним чином порівнювати свої бажання та інтереси не лише з прагненнями
інших людей, а й, що не менш важливо, з їх значенням для досягнення певного
загального блага, не пов’язаного з підвищенням особистого матеріального добробуту? Очевидно, що відповідь на це питання в умовах панування сучасної
ціннісної матриці соціального розвитку, позбавленої зв’язку з її моральним
обґрунтуванням за допомогою відповідних моральних констант ідеального
зразка, може бути лише негативною.
Як, наприклад, у нормативно-ціннісній системі координат сучасного ліберально-демократичного суспільства, яка дедалі більше стверджується на глобальному
рівні та культивує безапеляційний примат індивідуалізму, проголошуючи
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особисту матеріальну користь і задоволення основною рушійною силою соціального прогресу, можна говорити, зокрема, про реальність зміцнення сім’ї як
соціального інституту, про побудову сімейних відносин на почуттях взаємної
любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки, про виховання громадян у дусі
поваги до прав, честі та гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством, про
зміцнення навчальної та трудової дисципліни, про соціальну спрямованість
суспільного виробництва тощо?
На жаль, але історичний досвід вже неодноразово переконливо доводив відсутність необхідного взаємозв’язку між економічно мотивованим індивідом,
пріоритетом якого є особисте збагачення, та розвитком соціальних інститутів,
удосконаленням суспільно виробничих сил, а відтак – більш високим ступенем прогресу суспільства загалом. Пріоритет економічних мотивацій людини
над морально-духовною системою координат її повноцінного буття і розвитку,
незалежно від різновиду або типу пануючої в суспільстві та державі економічної системи, рано чи пізно, але завжди призведе до криміналізації фактично
всіх сфер та галузей життя. Численні приклади взаємозв’язку особистих надприбутків та незаконних способів їх отримання, які призводять до соціального
розграбування більшості громадян держави, є яскравим підтвердженням зазначеної думки, яку не потрібно вкотре доводити.
Відтак, цілком закономірним наслідком функціонування такої спотвореної
системи цінностей, які супроводжують сучасний демократичний розвиток та в
якій майже на всіх інформаційно-комунікативних рівнях культивуються цінності
необмеженого матеріального споживання, є значне поширення так званої соціальної аномії, ціннісного релятивізму, моральної безхребетності та безвідповідальності, різноманітних маніпуляцій свідомістю людей тощо. Адже в цих умовах
фактично відбувається штучна підміна справжньої ієрархії цінностей, спрямованої на забезпечення стабільного і довготривалого відтворення людського роду та
його оптимального поступального розвитку, позбавленого принаймні значних соціальних та інших катаклізмів. У науковій літературі щодо цього приводу слушно
зазначається, що саме «духовний світ людини та пов’язані з ним морально-ціннісні орієнтації – це та першооснова, яка протягом всього життя визначає осмислення дійсності, допомагає вирішенню смисложиттєвих питань, осягнення яких
сприяє духовному піднесенню особистості, підвищенню моральної культури та,
відповідно, формуванню належного рівня соціальної відповідальності»5.
У зазначеному контексті необхідно звернути увагу також на те, що закріплення у законодавстві та насамперед на конституційному рівні системи моральних і правових цінностей, спрямованих на забезпечення гармонійного
поєднання індивідуальних і колективних інтересів та пріоритету морально-духовної мотивації людської поведінки над її матеріальними прагненнями, ще не
означає, що відповідні ціннісні ідеали набудуть статусу внутрішньо усвідомлених особистих переконань для кожної людини, яких вона завжди повинна
дотримуватися. Останнє пов’язано, зокрема, з тим, що мораль як необхідний
соціальний регулятор у кожному суспільстві пред’являє до кожного індивіда значно більші вимоги, ніж право. Провідні українські науковці, зокрема
Н. Оніщенко, у зв’язку з цим справедливо наголошують, що «право, закріплене
в правових нормах, не може примусити людину бути чесною, порядною,
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справедливою, ввічливою, чемною, принциповою, а мораль як внутрішній регулятор закликає, вимагає і спонукає до цього»6.
Так, право, навіть природне, об’єктивно не в змозі належним чином пояснити людині, чому вона повинна сумлінно виконувати свої обов’язки незалежно від їх конкретного різновиду, чому вона повинна прагнути завжди говорити правду, чому вона повинна на конкретних справах, а не словах, поважати
своїх батьків, так само як історичну традицію свого народу, чому вона повинна
робити добрі справи, що є реальним свідченням її співпереживання іншим
людям, які потрапили у складні життєві обставини, чому вона, врешті-решт,
повинна називати речі своїми іменами, а не маніпулювати справжнім змістом
понять і категорій, який протягом історичного розвитку неодноразово доводив
свою актуальність та корисну спрямованість у суспільному поступі.
Право, який би моральний смисл не вкладали у його розуміння та зміст,
завжди залишатиметься зовнішнім соціальним регулятором по відношенню до
людини, у зв’язку з чим його вимогам потрібно навчати особистість на певному етапі її виховання та соціалізації. Повною мірою це стосується і теорії
природного права, розуміння змісту якого також безпосередньо залежить від
відповідного доктринального обґрунтування, якому навчають юристів та представників деяких інших професій. Однак навряд чи слід вкотре доводити, що
не кожний громадянин відповість на питання про зміст тих чи інших концепцій
природного права та ті конкретні вимоги, які покладені в основу засадничих
категорій природного права, зокрема, таких, як верховенство права, рівність,
справедливість, свобода тощо. Незважаючи на те, що моральні норми і принципи людського співжиття також виховуються та засвоюються людиною у процесі її взаємодії з іншими суб’єктами, у тому числі під час навчання у відповідних закладах освіти, мораль є іманентно властивою людській свідомості,
невід’ємним атрибутом психічного життя особи з моменту її народження, що
виражається у апріорній здатності людини відчувати та усвідомлювати дихотомію добра і зла як основних категорій об’єктивної моралі, навіть в умовах
майже повної відсутності виховання відповідних моральних якостей.
Р. Апресян у зазначеному контексті слушно зауважує: «Хоча філософи і
стверджують, що моральні судження та рішення опосередковані розумом,
свідомістю, почуттям відповідальності, – в індивідуальному досвіді мораль
дається як би безпосередньо, вона не вимагає роздумів, спеціальних рішень,
вона немовби відома з самого початку, майже від народження; вона дрімає в
людині і прокидається у потрібний момент»7. Категоричніше у цьому сенсі висловлюються окремі західні дослідники, які зазначають, що люди «володіють
вродженою схильністю розглядати певний образ дій як справедливий, а інший
образ – як несправедливий та шкідливий. Це якості, які є заданими в людях біологічно. Але оскільки люди наділені цієї схильністю, то все, що вони роблять,
є функцією цієї схильності поряд з іншими чинниками, а потім і результатом
того чи іншого вільного усвідомленого вибору»8.
Таким чином, забезпечення ефективності функціонування інституту юридичної відповідальності залежить від злагодженого впливу всієї системи
соціальних регуляторів на волю та свідомість індивідів, а особливо – права
і моралі, завдяки узгодженій дії яких досягається значно вищий ступінь внутрішнього усвідомлення та переконання не лише в необхідності дотримання
РОЗДІЛ 1 • Проблеми теорії держави і права

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
106
правових заборон, а й виходу за межі суто формальної реалізації правових приписів у цілому та надання їй більш сумлінного, добросовісного характеру, що
виражається у якіснішому кінцевому результаті правомірних діянь.
Висновки. З огляду на наведене можемо підсумувати таке:
1. Проблема підвищення ефективності функціонування інституту юридичної відповідальності має метанормативний характер, оскільки її вирішення
виходить за межі можливостей права як особливої соціонормативної системи
і безпосередньо залежить від узгодженої дії всіх соціальних регуляторів, сформованих у межах соціокультурної традиції певного народу. Незважаючи на
те, що юридична відповідальність має правовий характер та у позитивному
і негативному аспектах завжди пов’язана з реалізацією конкретних правових
приписів, її суб’єктивну основу становить індивідуальна воля та свідомість,
належного впливу на яку неможливо досягти поза контекстом високого рівня
суспільного авторитету традиційних моральних принципів і норм, які протягом
тривалої історії людства постійно підтверджували своє визначальне та першочергове значення для забезпечення будь-яких соціальних перетворень.
2. Ефективність юридичної відповідальності об’єктивно не може бути досягнута лише шляхом забезпечення якісного правового впливу на її негативну
форму реалізації, оскільки установка особи на правомірну поведінку, а також
стабільність або стійкість останньої незалежно від конкретних зовнішніх умов
чи обставин, передбачає наявність внутрішньо усвідомленої переконаності
суб’єкта у необхідності, доцільності та корисності реалізації правових приписів. Основу такої внутрішньої переконаності становить насамперед особисте
почуття поваги до права як соціального регулятора, здатного корисно та результативно впливати на багатоманітні суспільні відносини, а однією з необхідних передумов її забезпечення є реальне панування в суспільстві та державі
системи взаємопов’язаних морально-правових цінностей, ретрансляція яких
повинна підтримуватися на всіх рівнях інформаційно-комунікативних зв’язків.
3. Неправомірна поведінка та діяльність суб’єкта завжди є наслідком низького рівня його позитивної юридичної відповідальності, зневажливого ставлення до конкретних правових норм та права загалом. При цьому удосконалення позитивної форми юридичної відповідальності засновується не стільки
на праві, скільки на високому рівні моральної свідомості особи та морального
«клімату» в суспільстві. Звідси випливає реальна неможливість підвищити
ефективність інституту юридичної відповідальності в державі в умовах девальвації значення моральної регуляції волі, свідомості та відносин у суспільстві.
4. Підвищення ефективності функціонування інституту юридичної відповідальності в сучасних демократичних реаліях вимагає формування та забезпечення реальної соціальної дії системи морально-правових цінностей, необхідність, корисність і першочергове значення яких неодноразово доводилося
на багатьох історичних прикладах. При цьому потрібно враховувати, що формування такої системи цінностей – це складний і довготривалий процес, на
динаміку якого справляє вплив чимало взаємопов’язаних і взаємозумовлених
чинників, зокрема, певна історична традиція, особливості народного менталітету, культура і мистецтво як один із способів сприйняття та пізнання навколишнього світу, суспільна ідеологія, сімейне виховання, діяльність відповідних соціальних інститутів тощо. Саме тому спроби встановлення такої системи
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цінностей лише за допомогою відповідних владних і правових засобів не можуть дати позитивних результатів, а скоріше навпаки, сприятимуть зростанню
соціальної аномії в суспільстві.
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Sunegin Sergiy. Legal responsibility: socio-regulatory context for ensuring effectiveness.
Introduction. In the proposed article, the author at a theoretical level explores the
problematic issues of ensuring the effectiveness of legal responsibility in the context of the
modern value realities of liberal-and-democratic development.
The aim of the article. The purpose of this article is to develop conceptual provisions of
the social-and- normative context for ensuring the effectiveness of legal liability.
Results. The problem of increasing the efficiency of functioning of the institution of legal
responsibility is metanormative, because its solution goes beyond the possibilities of law as a special
socio-normative system and depends directly on the concerted action of all social regulators, formed
within the socio-cultural tradition of a particular nation and people. Although legal liability has
lawful nature in both, positive and negative aspects, it is always linked to the realization of specific
legal requirements, its subjective basis is the individual will and consciousness, the proper influence
of which cannot be attained beyond the context of the high level of public authority of traditional

108

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
moral principles and norms, which throughout the long history of mankind have constantly
confirmed their decisive and paramount importance for ensuring any social transformation.
The effectiveness of legal liability cannot be objectively achieved solely by ensuring a qualitative
legal impact on its negative form of implementation, because setting a person up for legitimate behavior,
as well as the stability of the latter, regardless of the specific external conditions or circumstances,
presupposes the presence of an internal conscious conviction of the subject in the necessity, expediency
and usefulness of the realization of legal norms. The basis of such inner conviction is, first and
foremost, a personal sense of respect for the law as a social regulator, capable of useful and effective
influence on multifaceted social relations, and one of the necessary preconditions for its securing is
the real domination in the society and the state of the system of interconnected moral-and-law values,
the relaying of which must be maintained at all levels of informative-and-communicative connections.
A person’s unlawful behavior and activities are always the result of a low level of positive legal
liability, a disrespectful attitude to specific legal rules and law in general. At the same time, the
improvement of the positive form of legal liability is based not so much on law, but on a high level
of moral consciousness of the individual and moral «climate» in society. From this follows the real
impossibility to increase the effectiveness of the institution of legal responsibility in state in the context
of devaluation of the importance of moral regulation of will, consciousness and relations in society.
Conclusions. Improving the functioning of the institution of legal responsibility in modern
democratic realities requires the formation and maintenance of real social action of the system
of moral-and-law values, the necessity, usefulness and priority of which has been repeatedly
demonstrated in many historical examples. It should be borne in mind that the formation of such
a value system is a complex and long-lasting process that is influenced by many interrelated and
interdependent factors, in particular, a certain historical tradition, peculiarities of folk mentality,
culture and art as one of the ways of perception and cognition of the surrounding world, social
ideology, family education and other social institutions, etc. That is why attempts to establish
such a system of values only with the help of appropriate power and legal means cannot produce
positive results, but on the contrary, will contribute to the growth of social anomie in society.
Key words: legal responsibility, positive legal liability, negative legal liability, law, legislation,
morality, personality.
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Траєкторія еволюції політико-правового конструкту громадянства спрямована у
міжнародних наукових колах на переосмислення фундаментальних антропологічних і
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Софинская И. Д. Нордическая сага о гражданстве (правовые замечания)
Траектория эволюции политико-правового конструкта гражданства направлена в
международных научных кругах на переосмысление фундаментальных антропологических и аксиологических констант и их законодательное регламентирование, учитывая
человекоцентризм, эффективное сочетание гарантирования прав человека и обеспечения национальной безопасности, сохранения национальных ценностей и идентичности.
Ключевые слова: гражданство, право на гражданство, натурализация, нордические государства, двойное гражданство, партисипативная демократия.
Sofinska Iryna. The nordic saga of citizenship (legal remarks)
In this article, I’ll try to demonstrate the trajectory of the evolution of the political and legal
meaning of citizenship among academia worldwide. It is high time to rethink fundamental anthropological and axiological constants and their legislative regulation. First of all, we should
take into account human-centricity. Still, we should not forget the effective combination of guaranteeing human rights and ensuring national security, preserving national values and identity.
Key words: citizenship, right to citizenship, naturalization, Nordic states, dual citizenship,
participatory democracy.

Вступ (актуальність теми). Вочевидь аксіосегменти сучасної концепції громадянства можна позиціонувати як ціннісні матриці, культивовані кожною державою світу як найвартісніші для утвердження принципів правовладдя, людиноцентризму та вірності. Громадянство, на наше переконання, – це формальний постійний у часопросторі та ефективний правовий зв’язок між особою і державою,
який виражається у взаємних правах, обов’язках та привілеях1.
Огляд літератури. У статті виокремлено напрацювання насамперед тих сучасних іноземних науковців (Р. Баубюка, Р. Белламі, Р. Брубейкера, П. Вейла, Р.-Ж. де Ґроота, К. Йоппке, Дж. Керенса, В. Кимліки, П. Спіро, А. Шахар, П. Шука та ін.), дослідження яких зосереджені на унаочненні парадигми громадянства та правової ідентичності особи в контексті глобалізаційних, міграційних та цивілізаційних викликів
сучасності. В Україні ці проблеми на конституційно-правовому рівні є недостатньо
висвітленими та лише частково дослідженими (Л. Альбертіні, І. Дахова, О. Лотюк,
О. Поєдинок, М. Суржинський, Н. Шукліна).
Постановка проблеми дослідження: Відповідно до Індексу візових обмежень
(2017 р.) усі нордичні держави посідають чільні місця у першій десятці цього міжнародного рейтингу у такій послідовності: Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія та
Ісландія, гарантуючи своїм громадянам безвізові мандри у 169–174 держави світу2.
Враховуючи інтенсивність міграції до Нордичних держав Європи протягом останніх 20 років, необхідно з’ясувати, як ці держави убезпечують набуття громадянства
як індикатора суверенітету, національної безпеки та ідентичності.
Мета та завдання дослідження. Мета ціє статті – окреслити кореляцію між
світоглядним ядром громадянства та диференціюванням його основних чотирьох
значень – як формально-правового статусу особи; правового зв’язку між особою та
державою; набору взаємних прав, обов’язків і привілеїв; колективної ідентичності.
Як взірець ми пропонуємо розглянути антропосферу громадянства у нордичних
державах і розкрити сутність нормативно-правового регулювання громадянства
у Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, враховуючи людиновимірний та
універсальний характер цього конституційно-правового конструкту.
Виклад основного матеріалу. Щороку, починаючи з 2012 р., ООН проводить
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моніторинг та визначає Світовий індекс щастя, суть якого полягає у визначенні держав світу, яким вдається підтримувати (забезпечувати) щастя своїх
громадян за допомогою проявлення турботи, підтримки свободи, щедрості та
чесності, охорони здоров’я, підвищення доходів (добробуту) та здійснення
належного (доброго) врядування. Проаналізувавши Світовий індекс щастя, необхідно наголосити, що усі нордичні держави (Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія та Швеція) потрапили до топ-10 цього індексу за 2017 р.3. За даними
Міжнародного валютного фонду, рівень ВВП на душу населення (2017 р.) у
цих європейських державах високий: Норвегія – 74 940,620 доларів США (3-я
у світі), Ісландія – 70 332,194 (на 5-му місці), Данія – 56 444,103 (на 8-му місці),
Швеція – 53 217,627 (на 10-му місці), Фінляндія – 46 016,744 (на 14-му місці)4.
Усі ці нордичні держави є унітарними за формою державного устрою та мають однопалатний парламент, за формою державного правління дві з них є парламентськими республіками (Ісландія та Фінляндія), а решта – конституційними
монархіями (Данія, Норвегія та Швеція*). Питання про громадянство регламентоване на конституційному рівні. До прикладу, у конституції Фінляндії вказані
основні принципи набуття особою громадянства та підстави його припинення
(глава І ст. 5)5. У Швеції жоден громадянин не може бути депортований з території держави чи позбавлений права на в’їзд (глава ІІ розділ ІІ ст. 7(1)); жоден
громадянин, який проживає або проживав раніше на території Швеції не може
бути позбавлений громадянства (глава ІІ розділ ІІ ст. 7(2))6. Аналогічні положення передбачені у конституції Ісландії (ст. 66)7.
Також у Швеції наявність громадянства є кваліфікаційною вимогою для отримання посади омбудсмена, міністра юстиції та генерального аудитора (глава 12 розділ 4 ст. 6) судді (глава 11 розділ 5 ст. 11)8. Подібні положення про доступ до посад публічної служби передбачені у конституції Норвегії (ст. 12, 106 і
114)9. Так, ст. 114 конституції Норвегії в редакції 2014 р. передбачає, що на вищі
посади у державі можуть претендувати винятково особи, які є громадянами Норвегії, чоловіки або жінки, які розмовляють норвезькою та водночас: народилися
у королівстві від батьків, які на той час були громадянами Норвегії; або народилися екстра територіально від батьків, громадян Норвегії, які не були на той час
громадянами іншої держави; або прожили десять років у королівстві; або були
натуралізовані на підставі акта парламенту [Стортингу]. Однак такі кваліфікаційні вимоги не поширюються на осіб, які можуть бути призначені викладачами
в університетах та інших закладах вищої освіти, лікарями в медичних закладах
чи консулами у дипломатичних представництвах за кордоном10.
У Данії усі питання у сфері громадянства регулюються відповідним законом (ст. 44 конституції)11. Необхідно наголосити, що правові традиції у сфері
громадянства у нордичних державах сягають кінця XVIII століття, однак законодавче регулювання громадянства започатковане наприкінці ХІХ століття,
коли в результаті діяльності спільної комісії були прийняті відповідні закони у
Норвегії (1888 р.), Швеції (1894 р.), Данії та Ісландії (1898 р.)12.

* У Швеції немає кодифікованої конституції, а існують акти щодо інструментів врядування (влади), парламенту (риксдагу), престолоспадкування, свободи преси та висловлювання, оновлені у 2015 р.
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Таблиця 1
Демографічна ситуація у нордичних державах у контексті громадянства
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Держава

Загальна
кількість жителів
(осіб)

Густота
на км²
(осіб)

Кількість
власних
громадян
%

Кількість громадян
Кількість
інших держав –
громадян інших
учасниць ЄС
держав (не ЄС)
%
%

Норвегія

5 320 045

16

89,4

6,6

4,0

Данія

5 605 948

133,4

91,6

3,5

4,9

339 747

3

91,1

7,4

1,5

Фінляндія

5 518 371

16,3

95,6

1,8

2,7

Швеція

9 960 487

22,2

91,5

3,1

5,4

Ісландія

Ідея належності особи до держави лежить в основі концепції громадянства13.
Однак на даний час вона втрачає сенс, коли люди добровільно перетинають кордони держав, полишаючи території, до яких вони «належать» за походженням,
мають постійний (правовий, соціальний, культурний) зв’язок із ними, і прямують
туди, де цього немає і невідомо чи набудуть вони таку належність у майбутньому14.
У результаті історичних і політико-правових подій протягом XIV–XX століть три нордичні держави є державами – учасницями ЄС (Данія, Фінляндія
та Швеція), а Ісландія та Норвегія – Європейської асоціації вільної торгівлі.
Середньостатистичний зріз даних агентства Eurostat показує, що нордичні держави гомогенні в контексті кількості власних громадян, які проживають у цих
державах (89–95%). Враховуючи свободу пересування (руху) осіб та концепцію
вільного вибору місця проживання, найменше громадян інших держав – учасниць ЄС проживає у Фінляндії (1,8%), а найбільше в Ісландії (7,4%) та Норвегії
(6,6%). Також варто відзначити певну асиметрію в Ісландії щодо мешканців,
громадян держав (не ЄС), яких у п’ять разів менше, ніж тих, які є у громадян
держав – учасниць ЄС15. У всіх нордичних державах кількість мешканців, громадян держав (не ЄС), не перевищує 5,5% кількості усіх мешканців.
Сучасна антропосфера громадянства – це набір способів набуття особою
громадянства (первинних від народження та вторинних після народження). Філіація належить до первинних способів набуття особою громадянства від народження як за походженням на підставі права крові jus sanguinis (залежно від
походження (громадянства) її батьків та незалежно від місця її народження),
так і на підставі права ґрунту jus soli, враховуючи лише місце (державу) її народження та незалежно від її походження (громадянства її батьків).
Деякі сучасні вчені вважають набуття громадянства за походженням на підставі
права крові (jus sanguinis) певним анахронізмом, який в окремих державах західної
ліберальної демократії є тотожним тим давнім феодальним привілеям, які виникають у людини від народження та успадковуються від її батьків16. Кожна особа від
народження автоматично набуває громадянство за походженням jus sanguinis, враховуючи походження (громадянство) її батьків, та незалежно від місця її народження
(у державі громадянства її батьків чи екстратериторіально), якщо її батьки відомі.
Загальновідомим є той факт, що питання доступу особи до набуття громадянства є частиною соціальної ідентичності особи і належить до сфери приватного
життя17. Йдеться про реалізацію особою права на громадянство від народження,
а саме набуття громадянства дитиною, народженою екстратериторіально: вона
автоматично набуває громадянство батька, лише якщо батьки перебувають у
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шлюбі, а якщо ні – то набуває громадянство матері (ст. 1(1) відповідного закону в Данії, ст. 1(1), 2(3) – в Ісландії, ст. 9(1) – у Фінляндії, ст. 1 – у Швеції). У
Норвегії законодавство у сфері громадянства не передбачало ґендерно-дискримінаційних положень щодо підстав набуття. Законодавча трансформація у нордичних державах, щоб урівноважити підстави набуття особою громадянства і
зробити закон ґендерно-збалансованим, відбулася лише в Данії у 2014 р.18
Багато європейських держав убачають небезпеку в подвійному громадянстві
особи, але не тоді, коли воно набуте від народження. Йдеться переважно про випадок, коли особа свідомо набуває друге (альтернативне) громадянство після народження у зв’язку із натуралізацією. У цій ситуації відбувається очевидне порушення
принципу вічної вірності (perpetual allegiance), який за своєю суттю передбачає,
що особа, яка «одного разу стала громадянином, – назавжди ним залишиться»19.
Серед згаданих нордичних держав жодна не передбачає застосування права
ґрунту jus soli як базового принципу під час набуття особою громадянства від
народження, але усі дозволяють своїм громадянам мати подвійне громадянство
від народження. В Ісландії не існувало заборони подвійного громадянства з
часу прийняття конституції у 1944 р., однак протягом 1950–1990-х існувала
вимога трансформувати своє ім’я та прізвище відповідно до ісландських традицій найменування20. Три інші нордичні держави скасували відповідні законодавчі вимоги про припинення громадянства у формі автоматичної втрати у разі
добровільного набуття особою альтернативного громадянства іншої держави
після народження (Данія – з 2015 р., Фінляндія – з 2003 р., Швеція – з 2001 р.)21.
І нарешті, Норвегія дозволяє подвійне громадянство, але з певними обмеженнями: якщо особа після народження добровільно набула альтернативне громадянство іншої держави, то вона втрачає норвезьке громадянство (ст. 23). Питання законодавчого регламентування подвійного громадянства стало основною причиною
реформування норвезького закону про громадянство у 2006 р.22
До вторинних способів набуття особою громадянства, на нашу думку, належать такі: натуралізація (звичайна, привілейована та виняткова), оптація у
зв’язку із територіальними змінами, трансферт (у випадку одруження особи
та народження дітей, територіальних змін).
Таблиця 2
Держави-донори для набуття альтернативного громадянства
після народження у зв’язку з натуралізацією
2017 р.
Держава

Громадяни
цієї держави, які набули
альтернативне громадянство
держав – учасниць ЄС

Громадяни
держав – учасниць ЄС, які
набули альтернативне
громадянство цієї держави

Громадяни держав
(не ЄС), які набули
альтернативне громадянство цієї держави

Норвегія*

1. Швеція
2. Сполучене Королівство
3. Данія

1. Польща
2. Литва
3. Німеччина, Швеція

1. Таїланд
2. Філіппіни
3. Сомалі

Данія

1. Швеція
2. Сполучене Королівство
3. Німеччина

1. Польща
2. Німеччина
3. Румунія, Швеція,
Сполучене Королівство

1. Боснія і Герцеговина
2. Ірак
3. Туреччина

*Докладніше див.: https://www.ssb.no/en/statbank/table/04767/tableViewLayout1/
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1. Швеція
2. Данія

1. Польща
2. Латвія
3. Португалія

1. Філіппіни
2. Тайланд
3. В’єтнам

Фінляндія

1. Швеція
2. Сполучене Королівство
3. Німеччина

1. Естонія
2. Швеція
3. Сполучене Королівство

1. Росія
2. Сомалі
3. Ірак

Швеція

1. Сполучене Королівство
2. Фінляндія
3. Німеччина

1. Польща
2. Фінляндія
3. Данія

1. Сирія
2. Сомалі
3. апатриди

*

З-поміж держав – учасниць ЄС Швеція користується популярністю серед
бажаючих набути альтернативне громадянство після народження у зв’язку з натуралізацією (8% від усіх «нових» громадян ЄС, третина з яких діти віком до
15 років)**. Проаналізувавши таблицю, бачимо, що здебільшого громадяни нордичних держав мігрують з однієї нордичної держави в іншу та набувають там
альтернативне громадянство у зв’язку з натуралізацією: норвежці та ісландці – у
Швецію і Данію, данці та фіни – у Швецію, шведи – у Норвегію, Данію і Фінляндію. Такий циркулярний обмін людьми відбувається переважно у результаті,
враховуючи міграції у зв’язку з трудовими та шлюбно-сімейним відносинами.
Якщо докладніше проаналізувати звичайну натуралізацію (ordinary
naturalization), то з’ясуємо, що 2/3 випадків набуття особою альтернативного
громадянства після народження пов’язані саме з цим способом набуття громадянства. Цей правовий конструкт передбачений у законодавстві про громадянство практично кожної держави світу. З метою набуття громадянства особа
повинна звернутися з заявою до відповідних компетентних органів державної влади, які ipso jure вирішать це питання. Основні відмінності стосуються:
процедури набуття громадянства (присяги на вірність); строку проживання у
державі бажаного громадянства; вимог щодо знання державної мови (рівня
володіння нею), історії та культури; наявності фактичного місця проживання
та законних джерел існування; відсутності «кримінального минулого» тощо23.
Строк проживання в державі бажаного громадянства є найважливішою
передумовою набуття особою громадянства, оскільки передбачає виникнення
фактичного та ефективного зв’язку між особою та цією державою (фундаментальна суть концепції громадянства), а також свідчить про можливу/бажану
інтеграцію такої особи в суспільство. Традиційно, кожна держава у своєму
законодавстві встановлює необхідні темпоральні вимоги для особи, яка прагне набути громадянство цієї держави у зв’язку зі звичайною натуралізацією.
Найчастіше йдеться про п’ять років постійного безперервного проживання в
державі бажаного громадянства (Фінляндія, Швеція)24.
Темпоральні обмеження строку постійного безперервного проживання особи в інших нордичних державах можуть бути довшими: в Ісландії – 7 років,
5 років з яких безпосередньо перед подачею заяви; у Данії – 9 років; у Норвегії – 10 років, 7 років з яких безпосередньо перед подачею заяви, а ще дозвіл
на роботу або постійне місце проживання протягом одного року. Однак варто
*Докладніше див.: https://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Rikisfbr/
MAN04120.px/table/tableViewLayout1/?rxid=898b3af8-b912-489f-ae73-9369b6d47030

**Докладніше див.: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/citizenship-2017
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зазначити, що строк проживання громадян інших нордичних держав у Ісландії,
які вирішили набути ісландське громадянство у зв’язку з натуралізацією, порівняно з іноземцями (громадянами інших держав) є удвічі коротший25.
Варто зауважити, що в усіх нордичних державах законодавство не містить положень, які стосуються дарованого (октройованого) громадянства особам, які мають «визначні заслуги перед державою» чи прийняття яких до громадянства становить «державний інтерес», як специфічного виду привілейованої натуралізації.
Отже, трансферт громадянства у зв’язку з одруженням особи на даний час є
одним із найчастіших варіантів «полегшеної» натуралізації, оскільки застосовується скорочений строк постійного проживання в державі бажаного громадянства
(в Данії – з 9 років до 3 років, Фінляндії – з 5 років до 3 років, Ісландії – з 7 років до
3 років (у випадку шлюбу) чи 5 років (у випадку зареєстрованого партнерства), у
Швеції – з 5 років до 2 років (у випадку шлюбу) чи до 3 років (у випадку зареєстрованого партнерства чи співжиття), у Норвегії – з 10 до 3 років (у випадку шлюбу)
та дозволу на роботу протягом одного року), відсутня вимога щодо наявності фактичного місця проживання та законних джерел існування.
У деяких державах є додаткові вимоги для особи, яка хоче набути громадянство на підставі трансферту у зв’язку з одруженням щодо ведення спільного домашнього господарства (Данія, Норвегія, Фінляндія) та спільного проживання
(Фінляндія, Швеція)26. Як відомо, прийняття дитини до громадянства у зв’язку із
натуралізацією її батьків вважається ще одним різновидом трансферту громадянства, який, щоправда, окремо опредметнюється в ряді держав світу (у Норвегії,
Фінляндії, Швеції). Також конституційний акт про інструменти врядування (владу) у Швеції передбачає трансферт шведського громадянства батьків чи одного з
них до дитини, яка не досягла 18 років (глава ІІ розділ ІІ ст. 7(2)27).
До основних форм «партисипативної демократії» належать участь у виборах
(реалізація активного та пасивного виборчого права) та референдумах. Нордичні
держави – члени Ради Європи, які надали іноземним громадянам право участі у
виборах до місцевих органів влади (Данія, Норвегія, Швеція), не обмежують це
право громадянами кокретних держав. Винятками тут є Фінляндія та Ісландія
(які це право надали винятково громадянам інших нордичних держав).
Прикметно, що в Данії та у Швеції право брати участь у місцевих виборах
(право обирати та право бути обраними) поширюється на усіх громадян ЄС, які
проживають на території конкретної громади; громадян інших держав, які проживають у цих державах легально, постійно та безперервно протягом останніх
трьох років до дня виборів (але ценз осідлості не стосується громадян Норвегії
та Ісландії, які проживають у цих державах).
У Фінляндії право брати участь у місцевих виборах (право обирати та право
бути обраними) поширюється на всіх громадян ЄС, які проживають на території
конкретної громади станом на 51 день перед місцевими виборами; громадян інших
держав, які проживають у Фінляндії легально, постійно та безперервно протягом
останніх двох років станом на 51 день перед місцевими виборами (але ценз осідлості не стосується громадян Норвегії та Ісландії, які проживають у Фінляндії).
Зазвичай громадяни, які не проживають у конкретній державі, не мають права брати участь у місцевому референдумі (однак Данія це дозволяє своїм державним і дипломатичним службовцям та їхнім партнерам). Якщо ж громадянин
конкретної держави проживає за кордоном (не є резидентом), але хоче балотува-
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тися до парламенту, то за загальним правилом – це заборонено (але дозволено у
Фінляндії). Активне право голосу під час парламентських виборів теж залежить
не лише від наявності громадянства, а й від постійного проживання на території
держави (частково в певних конкретних випадках у Данії та Швеції).
Припинення громадянства у формі його втрати зазвичай фігурує у двох видах: по-перше, на підставі рішення органу держави та, по-друге, автоматично.
До нордичних держав, у яких існує автоматична втрата громадянства внаслідок здійснення (державної) служби її громадянином на користь іншої держави,
належить Данія (особа, яка отримала громадянство іншої держави, працюючи
там на державній службі, відповідно до ст. 7(2) закону про громадянство Данії,
консолідована версія зі змінами від 5 травня 2004 р.).
Традиційно (на підставі ст. 34 Конвенції ООН про статус біженців) наявність у особи статусу «біженця» передбачає проходження нею спрощеної процедури отримання громадянства у зв’язку із натуралізацією в багатьох демократичних державах світу28. Йдеться, до прикладу, про зменшення цензу осідлості
зацікавленої особи в державі бажаного громадянства, відсутність вимоги про
знання нею історії та культури, як у Данії, Ісландії, Фінляндії, Швеції та ін.).
Громадянство, будучи невід’ємним правом людини, часто стає основною
підставою порушення інших прав людини, дискримінації людини чи втручання
в її приватне та сімейне життя, а тому Європейський суд з прав людини (далі –
ЄСПЛ) є via facti тією міжнародно-правовою установою, яка покликана стояти
на варті прав людини. Для візуалізації ми обрали кілька релевантних рішень
ЄСПЛ у справах, підставою для яких стало порушення ст. 3 Протоколу № 4 до
Конвенції про захист прав людини (даля – ЄКПЛ) (йдеться про депортацію), а
також комбінація ст. 8 ЄКПЛ (право на повагу до приватного і сімейного життя) із ст. 14 ЄКПЛ (заборона дискримінації за будь-якою ознакою). Серед цих
справ варто виокремити Karassev v. Finland (1998)29 та Biao v. Denmark (2016)30,
однак перелік можливого застосування цієї Конвенції у контексті реалізації
права людини на громадянство не є вичерпним. Александра Тіммер, правник
Нідерландського інституту з прав людини, коментуючи рішення ЄСПЛ у справі
Biao v. Denmark (2016), наголосила, що дискусійним є те, що ЄСПЛ не вважає
Європейську конвенцію про громадянство важливою правовою підставою для
цієї справи (п. 95 рішення), незважаючи на те, що ця Конвенція теж є документом Ради Європи, а Данія її ратифікувала у 2002 р.31 Європейська конвенція
про громадянство 1997 р. хоча і вважається своєрідною кодифікацією міжнародного звичаєвого права щодо громадянства32, але не дає вичерпні відповіді
на сучасні виклики, які постають на національному та міжнародному рівні у
диполі «особа – держава»33.
Як висновок, варто зауважити, що нордичні держави зберігають свою гомогенність і національну ідентичність завдяки законодавчим вимогам щодо
укорінення, інклюзивності та інтеграції для набуття громадянства кожним бажаючим. Коротка сага про громадянство в нордичних державах демонструє
його поступову трансформацію з «символічної концепції» та «не заслуженого права» у «зароблений привілей»34, «реальний та ефективний зв’язок» між
особою та державою, який виникає в результаті співіснування традиційних та
емансипативних цінностей.
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Sofinska Iryna. The nordic saga of citizenship (legal remarks)
The modern concept of citizenship is undergoing a gradual transformation under the
influence of significant geopolitical changes, permanent civilizational, globalization, and
migration challenges. No longer is citizenship an exclusive legal sign indicating that an
individual is a part (subject) of a particular State because a meaningful and understandable
paradigm is changing. An individual as a citizen becomes increasingly essential, valuable for
every democratic State. The country of his/her birth might not be the same as the country of
origin or country of citizenship.He/she can claim rights or privileges inside and outside the
country (extra-territorial) in a reciprocal way.
As the primary motivation of this article is to explore the peculiarities of citizenship in
Nordic countries after the global migration crisis in Europe during 2015–2016. All of them are
shortlisted in few important indexes globally in 2017 (World Happiness Index, Visa Restriction
Index, etc.). All of them have a very high GDP nominal per capita, which demonstrates a practical
application of homo-centric concept, guaranteeing human rights, prosperity, and stability.
The article highlights the achievements of those scholars (R. Bellamy, G.-R. De Groot,
Ch. Joppke, W. Kymlicka, L. Orgad, P. Spiro, P. Shuck, P. Veil and others) who earlier explored
the value paradigm of citizenship and the legal identity of an individual in the context of
globalization, migration, and human rights. Relevant analytical and statistical expert reports
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and forecasts provide clear guidance for further modernization of intelligent segmentation of
citizenship models and elements.
The trajectory of a traditional vision of citizenship in Nordic countries (Denmark, Iceland,
Finland, Norway, and Sweden) changed from ‘undeserved right’ to ‘earned privilege’. This
transformation can be viewed in gender-biased nationality laws, dual nationality clauses, specific
features of filiation, preconditions of naturalization, requirements of citizenship termination, etc.
Key words: citizenship, right to citizenship, naturalization, Nordic states, dual citizenship,
participatory democracy.

DOI: 10.33663/0869-2491-2020-31-119-127
УДК 340.142

В. П. НЕПИЙВОДА,
кандидат юридичних наук, доцент*
ORCID 0000-0001-6530-8071

І. В. НЕПИЙВОДА,
аспірантка Докторської школи
ім. родини Юхименків, Національного
університету «Києво-Могилянська академія»**
ORCID: 0000-0001-7331-0024

ПРЕЦЕДЕНТ ЯК СТРИЖНЕВИЙ СКЛАДНИК
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАВА
ТА ЙОГО ВХОДЖЕННЯ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Стаття розглядає прецедент як стрижневий складник загального права. У цьому
контексті наведено також аналіз доктрини stare decisis та суддівської правотворчості. На основі історико-правового аналізу зроблено висновок, що між системами загального і цивільного права немає нездоланної несумісності. Це дозволяє успішно впровадити певні дієві елементи англо-американського права, насамперед прецедент, у правову систему України. Найімовірніше, мішана правова система, притаманна країнам
Північної Європи, має правити за орієнтир для руху України в цьому напрямку.
Ключові слова: загальне право, прецедент, stare decisis, судова правотворчість,
суддівська самодіяльність, Україна.
Непыйвода В. П., Непыйвода И. В. Прецедент как стержневая составляющая
англо-американского права и его вхождение в правовую систему Украины
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прецедент, в правовую систему Украины. Вероятнее всего, смешанная правовая система,
присущая странам Северной Европы, должна служить ориентиром для движения Украины в этом направлении.
Ключевые слова: общее право, прецедент, stare decisis, судебное правотворчество,
судейская самодеятельность, Украина.
Nepyivoda, Vasyl; Nepyivoda, Ivanna. Precedent as a Core Component of Anglo-American
Law and Its Penetration into the Legal System of Ukraine
This paper is based on a presumption that there is no irreconcilable incompatibility between
common law and civil law, and it would allow to successfully implant certain Anglo-American
law elements in the Ukrainian jurisdiction. An overview of precedent and stare decisis doctrine as
key components of common law is provided. This discussion is followed by an analysis of judicial
lawmaking. The paper summarizes that, most likely, mixed legal system associated with Nordic
countries should be set as the reference point for the movement of Ukraine in this area.
Keywords: common law, precedent, stare decisis, judicial lawmaking, judicial activism, Ukraine.

Вступ. В умовах ґлобалізації істотним чинником сучасного розвитку міжнародного права і національного права окремих держав є взаємодія і взаємопроникнення правових систем. Правові системи англо-американської родини мають чималий доробок, який став загальнолюдським набутком. Йдеться передовсім про
галузі конституційного й комерційного права; розвиненість процесуального права,
яке й визначає реальний рівень захисту прав людини; новаторські підходи для врегулювання суспільних відносин у царинах, що стрімко розвиваються в сучасному
світі, як-от інформаційні технології чи охорона довкілля. Вельми перспективним
напрямком розвитку українського права є творче залучення цих здобутків. Проте
сама філософія та логіка міркувань права, опертого на прецедент як джерело, відмінна від тих, що притаманні романо-германській правовій родині (родині цивільного права), до якої належить правова система України. Тому важливо розкрити
механізм функціонування англо-американського права з огляду на доцільність
упровадження окремих його елементів у правову систему України. Ця стаття, послуговуючись методами історико-правового та критичного аналізу, а також зіставним
методом, покликана зробити певний внесок у таку справу.
Коріння прецеденту (потребу в якому насамперед зумовлює наявність прогалин у праві та наявність нових суспільних відносин) можна відшукати ще в
Стародавньому Римі у вигляді преторських едиктів1. Однак становлення його
як вельми значущого правового явища пов’язане з англійським правом. Після
норманського завоювання (ХІ–ХІІ ст.) задля потужної централізованої адміністрації в країні було сформоване загальне право (common law) – добре опрацьована правова система, в основі якої лежить прецедент2. Згодом прецедент посів
чільне місце і в іншій частині англійського права – інституті справедливості
(equity)3. Попри свою зовнішню архаїчність, англійське право здатне істотно
видозмінюватися, щоб відповідати потребам сучасної доби. Це зумовило його
поширення, збереження і розвиток на значній частині Земної кулі – у близько
80 сучасних державах, що колись були частиною або ж зазнали впливу Британської імперії4. Навіть розпад колоніальної системи не призвів до згортання поширеності прецеденту. Новоутворені держави вже з самого початку існування
потребували розвиненої і випробуваної правової системи. А основні елементи
такої, включно з прецедентом, вони могли успадкувати від колишньої метро-
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полії. Завдяки своїй ефективності прецедент посів важливе місце й у міжнародно-правовому регулюванні, насамперед у діяльності міжнародних судових
інституцій5. Отже, упродовж своєї довгої історії прецедент виявився дієвим
засобом суспільного регулювання, здатним до самовдосконалення.
Розглядаючи питання прецеденту, не можна оминути зв’язок англійського права
з римською правовою традицією. Усталеним є погляд про несумісність багатьох
інститутів, витворених в англійському праві, насамперед прецеденту, із цивільним
правом, яке панує в континентальній Європі й безпосередньо коріниться у правому доробку Стародавнього Риму. І справді, ці дві системи спираються на доволі
різні підходи. Проте юристи – творці англійського права мусили бути обізнаними
з римським правом, бодай тому, що воно було неодмінним складником тодішньої
духовної і світської освіти. Тому, найімовірніше, творячи загальне право, вони спиралися на досвід преторського права (praetorium ius). Цей інститут, що сформувався понад тисячу років до того, мав на меті упоратися з подібними завданнями –
надати правові норми, які належно врегулювали б нові, щораз змінювані суспільні
відносини і заповнили прогалини в праві. Щоправда, на відміну від загального
права, ключова роль належала преторові, чільному посадовцеві, а судді лишень
виконували його інструкції. Промовистою деталлю є й те, що преторське право
також свого часу було протиставленням цивільному праву6.
Тому римське цивільне право після його повторного «відкриття» у ХІІ–
ХІІІ ст. не посіло в Англії такого панівного становища як у континентальній
Європі, оскільки «нішу» вже заповнило доволі добре розвинене загальне право.
Однак це не заперечує впливу римського права – він виявився в інших напрямах
і формах. Приміром, аж до кінця ХІХ ст. у загальному праві панували (тобто не
просто побутували в обсязі значно більшому, ніж загалом у правничих текстах, а
й мали настановчий характер) латинські мáксими, традиційні правові принципи,
вкарбовані в короткі вислови8. Їхня роль була така вагома, що у ХVІІ–ХVІІІ ст.
загальне право сприймали передовсім як збірник латинських максим.
Отже, хоча загальне і цивільне право, їх принципи й форми були й залишаються різними, вони сформувалися на одному ґрунті – римській правовій традиції,
між ними немає нездоланної, «генетичної» несумісності, що й уможливлює їм
упродовж своєї історії навзаєм обмінюватися плідними ідеями. Це, зокрема, дає
підстави допускати можливість упровадження елементів англо-американського
права, насамперед визнання прецеденту джерелом права України. Слід зважати
й на те, що в Україні опрацювання питань, пов’язаних із прецедентом, ніколи не
було серед пріоритетів науковців і практиків. Це закономірно для держави, правова система якої спирається на романо-германську традицію. До цього спричинився і певний інерційний вплив радянського права. Воно не допускало (принаймні
формально) такого інструменту правового регулювання в своїх межах. А відповідно до комуністичної ідеології і позитивістського бачення, на яких ґрунтувалося
радянське право, прецедент «[з]абезпечує бажану для буржуазії свободу довільного розсуду судді, коли це відповідає вимогам держ[авної] політики»9.
Доцільно з’ясувати значення терміна «прецедент» як стрижневого складника
англо-американського (загального) права. Варто зазначити, що його фахове
правниче розуміння загалом збігається із загальновживаним – «[в]ипадок такий
самий чи подібний у минулому, що може бути за зразок, як учинити в такому
самому становищі»10. Правничий словник Блека, авторитетне американське
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джерело, розглядає прецедент щонайменше в двох аспектах. По-перше, як процес –
творення права з боку суду через визнання й застосування нових правил під час правосуддя. А по-друге, як вирішену справу (decided case), яка забезпечує основу щоб
визначатися у подальших справах, до яких залучено подібні факти й питання11. Вочевидь, вирішена справа неминуче передбачає наявність чинного судового рішення.
Українська Юридична енциклопедія подає визначення правового прецеденту
як способу зовнішнього вираження і закріплення індивідуального правила поведінки. Його встановлює компетентний орган держави для врегулювання конкретної життєвої ситуації, і він стає загальнообов’язковим у регулюванні аналогічних
конкретних життєвих ситуацій. Видання поділяє правові прецеденти на судові й
адміністративні, вказуючи на значну поширеність саме судових. Водночас воно
відмежовує правові прецеденти від інтерпретаційно-правових, що є актами казуального офіційного тлумачення змісту юридичної норми12.
М. Козюбра та співавтори розглядають судовий прецедент як «судове рішення у конкретній справі, в якому сформульовано правило, що є зразком для
цього або іншого суду для вирішення аналогічних справ»13. Подібна й позиція Н. Орловської14. Проте із таким поглядом не погоджуються М. Цвік та ін.
На їхню думку, прецедент – це «принцип, на основі якого ухвалене рішення
у конкретній справі, що є обов’язковим для суду…»15. Таке бачення ледве чи
слушне, і, найобґрунтованіше видається розглядати прецедент не як принцип, а
саме як рішення суду щодо конкретної справи, в якому сформульовано правило,
яке обов’язкове під час вирішення аналогічних справ. Це, зокрема, не відкидає
й того, що прецедент як правова категорія охоплює творення права, має своє
зовнішнє вираження, опирається на певні принципи тощо.
Різні й підходи до класифікації прецедентів. У США зазвичай послуговуються таким поділом. Зобов’язальний (binding) прецедент (владний прецедент,
зобов’язальне джерело) – прецедент, якого суд мусить дотримуватися. Скажімо,
нижчий суд пов’язаний належним доробком вищого суду тієї ж юрисдикції. Декларативний прецедент є лише застосуванням уже наявного правила. Самобутній (original) прецедент витворює і застосовує нове правило. Переконавчий (persuasive) прецедент передбачає, що суд може скористатися ним або ж знехтувати
його. Цей прецедент, однак, гідний уваги й ґрунтовного розгляду. Скажімо, якщо
справу вирішено в іншій юрисдикції, суд може оцінити міркування попереднього
суду, однак не має обов’язку вирішувати її в такий самий спосіб. Прецедент sub
silentio (під мовчанням) – правове питання, яке не було доведене, ані розглянуте
в судовому рішенні, що становить прецедент або ж може бути ним16.
М. Цвік та співавтори виділяють три види судових прецедентів. Позитивний прецедент – правило, сформульоване у попередньому рішенні суду, яке без
значних змін застосовано до вирішення нової справи. Негативний прецедент –
правило, сформульоване у попередньому рішенні суду, яке, внаслідок зміни
історичних умов чи суспільного ладу, більше не може бути застосоване в такий спосіб, як у первісному рішенні. Унаслідок цього підходи до застосування
такого правила в подальших справах переглядають. Прецедент-тлумачення –
результат тлумачення норм різноманітних нормативно-правових актів судами
вищої інстанції, який обов’язковий для судів нижчої інстанції17.
Важливо розкрити механізм функціонування права, в основі якого лежить
прецедент як джерело. Тут судді не лише розглядають справи й ухвалюють
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щодо них рішення на підставі прецедентів, а й наділені повноваженням визначати «що ж є право», навіть коли немає відповідного нормативного акта.
Для того, щоб встановити «що ж є право» у конкретній ситуації, застосовують
кілька стадій досліджування й аналізу. Насамперед суддя мусить установити факти. Далі він має вишукати відповідні нормативні акти й прецеденти, а
також принципи, аналогії, висновки інших судів. Потім суддя інтегрує, тобто
зводить у єдине, усі напрями міркування й обґрунтування, і встановлює «що ж
є право» у цьому конкретному випадку. І, нарешті, застосовує це право до конкретних фактів. Якщо подібний спір у минулому вже було розв’язано, суд і в
цьому випадку, якщо знову постають такі ж питання, зобов’язаний ураховувати
попередні судові рішення, спиратися на їх обґрунтування. Це правило сформульоване в максимі stare decisis et non quitera movere (дослівно: дотримуйся
попередніх ухвал, і не оспорюй вирішених питань). Тобто доктрина прецеденту, stare decisis, зобов’язує суд додержуватися прецедентів, не відходити від
установлених принципів18. Остаточно вона склалася у ХІХ ст.19.
Загальну схему доктрини stare decisis можна окреслити так. Пізніші рішення, а також рішення вищих судів чи законодавчих органів мають більшу вагу,
ніж раніші прецеденти, а рішення нижчих судів мають лишень дорадчий характер. Якщо суд встановить, що цей спір докорінно різниться від усіх попередніх, суддя має право й обов’язок ухвалити рішення в цій конкретній справі,
керуючись власною правосвідомістю. У такий спосіб твориться новий прецедент. Насправді ж, процедура ухвалення рішень значно складніша, зважаючи
на вплив нормативних актів законодавчої і виконавчої галузей влади. Однак
stare decisis, принцип, що подібні спори належить вирішувати відповідно до
однакових правил, які заклали попередні судові рішення, аби домогтися однакових наслідків, лежить в осерді всіх правових систем, опертих на англійську
правову традицію, а на відміну в романо-германських правових системах прецедент не розглядають як обов’язковий20.
З іншого боку варто зазначити, що в правових системах англо-американської родини суди не є «закріпачені» прецедентом. Якщо виразно доведено
потребу, вони можуть по-іншому тлумачити й переглядати право, аби без законодавчого втручання пристосувати його до нових тенденцій у політичному,
правовому та соціальному житті суспільства. Це породжує судову правотворчість – особливий вид правотворчості, процес здійснення судовою владою
правотворчої функції в поєднанні з її правозастосовною та інтерпретаційною
функціями при розгляді конкретної справи. Результатом втілення таких функцій є певні правила, що містяться у сформульованих судом рішеннях, які мають
обов’язкову силу не тільки для сторін у справі, а й для інших суб’єктів права
відповідно до закону або з огляду на принцип ієрархічності судової системи21.
Досвід Верховного суду США може правити за добру ілюстрацію багатовимірності питань, пов’язаних зі співвідношенням stare decisis із судовою правотворчістю. Принцип покликаний звести до мінімуму нехтування прецедентами Верховного суду (яке є передумовою судової правотворчості). Це логічно
випливає з ідеї, що право має бути відносно сталим і передбачуваним. Проте
таке нехтування можливе за умови дуже вагомих змін фактичних обставин, або
коли є докази, що прецедент став бездіяльним22. Практично його можна втілити
двома шляхами. Перший передбачає внесення відповідних змін до конституції
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федерації. Це потребує схвалення законодавчих органів трьох чвертей штатів.
Попри складність процедури таке кілька разів траплялося. В іншому випадку
Верховний суд нехтує своє ж попереднє рішення. Таке можливе в разі, коли
справа зачіпає ті ж конституційні питання, що й раніша справа. А суд розглядає
справу в новому світлі, зазвичай унаслідок змін у соціальних і політичних
обставинах, стаючи суб’єктом правотворення.
Наприклад, своїм історичним рішенням у справі Brown v. Board of Education23
Верховний суд США 1954 р. визнав расову сегрегацію у школах, а отже й расову сегрегацію загалом неконституційною. Цим він знехтував один із найсумнозвісніших своїх прецедентів – рішенням у справі Plessy v. Ferguson24, в якому
1896 р. дійшов висновку про конституційну життєздатність доктрини «відокремлені, але рівні». У згаданій справі судді дозволили своїм особистим поглядам бути серед чинників, що впливають на рішення, і знехтувати прецедент.
Такий підхід отримав назву суддівської самодіяльності (judicial activism)25. Загалом Верховний суд США станом на травень 2019 р. відкинув 236 власних
прецедентних рішень, не рахуючи тих, які були цілком або частково скасовані
змінами до конституції чи актами Конгресу. Деякі з них, як зазначене вище
рішення 1954 р., стали визначальними для суспільства і верховенства права26.
Англо-американська правова традиція дає значно ширший простір для судової правотворчості, ніж романо-германська. Проте немає єдності поглядів,
до якої міри вона має ширитися і якою мірою покладатися на прецедент. Що
більше, це суперечливе питання вийшло далеко за межі правової сфери і є
предметом гострих дискусій. Один із напрямів критики суддівської самодіяльності має багато спільного із правовим позитивізмом. Суть його полягає в тому,
що не суд, а демократично обраний законодавчий орган має творити право.
Роль суду полягає тільки в тому, щоб у своїх рішеннях керуватися наявним
законодавством. Такому поглядові суголосна суддівська стриманість (judicial
restraint) – філософія ухвалення рішень, коли судді уникають накладання свого
власного бачення про загальне благо, а натомість намагаються просто витлумачити право, так, як встановлено законодавством та згідно з прецедентом27.
Інший напрямок критики виявляється у закидах, що з міркувань доцільності
судді своєю самодіяльністю руйнують підвалини принципу непорушності прецеденту. Тому, зокрема, дуже неоднозначно сприймають практику Верховного суду
США останнього періоду. Скажімо, 2019 р. він з мінімальною перевагою (п’ять
суддів проти чотирьох) відкинув сорокарічний прецедент – свою ж ухвалу 1979 р.
у справі Nevada v. Hall28, яка дозволяла закладати приватні позови проти одного
штату в суді іншого штату без згоди першого. В обґрунтуванні було зазначено,
що первісна ухвала суперечила суверенній недоторканності штатів, окресленій в
Конституції США. Експерти, які не поділяють поглядів цих п’яти консервативних
суддів, відзначають, що ухвала примітна тим, що не містить незаперечних доказів
хибності первісної ухвали. Вона спирається не на, бодай, одне положення самого
тексту конституції, а на загальні висновки щодо конституційного задуму, структури й історії. Це глибоко бентежить, ведуть далі експерти, оскільки стає зрозуміло, що зазначені судді не дотримуються принципу stare decisis і воліють знехтувати прецедент, коли мають на меті домогтися бажаного наслідку в справі29.
Певне компромісне, вочевидь найближче до істини, бачення запропонував
видатний американський правник Р. Поснер, коментуючи твердження суддів,
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які захищають себе від звинувачень у суддівській самодіяльності, про те, що
вони не творять право, а тільки застосовують його. На його думку, це правда, що
в американській системі судді не мали б, і здебільшого не творять нового права
із такою свободою, як це може і робить законодавчий орган. Але залишається
фактом, що судді таки творять, а не просто вишукують і застосовують право30.
Висновки. Отже, важливою рисою в системі загального права є дуже вагома
роль суддів у творенні права. Це передбачає не лише їхню роль у створенні прецедентів, а й у тлумаченні правових норм, що їх сформували законодавчі й виконавчі
органи влади. Ідеться насамперед про суддівське тлумачення конституції, законів
та підзаконних нормативних актів. Хоча в Україні функціонування прецедентної
практики уже стало реальністю, тут ще не повною мірою враховано позитивний
досвід англо-американського права попри його очевидну корисність31. Зокрема,
утвердження прецеденту як джерела права в правовій системі України дало б їй
змогу розвиватися шляхом «наростання», поступово опрацьовуючи окремі деталі,
що «м’яко» доповнювало б законодавчий процес. У такий спосіб правове регулювання певних відносин може істотно змінитися, проте без якогось різкого зламу,
який міг би призвести до небажаних побічних наслідків (як може неочікувано
трапитися внаслідок законодавчих змін). За орієнтир для руху України, найімовірніше, має правити модель мішаної правової системи, у наш час найближчі до неї
правові системи успішно діють у країнах Північної Європи. Це надало б доволі
широкий простір для функціонування елементів загального права, водночас убезпечивши від його хиб, як-от необґрунтованої суддівської самодіяльності.
Підсумовуючи, варто наголосити, що англо-американська правова система
випрацювала механізм, який за дуже різних соціально-економічних умов виявляв
гнучкість і здатність справляти значний позитивний вплив на суспільні відносини.
Найдієвіші його складники, насамперед правовий прецедент, можливо й доцільно
впроваджувати в правову систему України, ураховуючи водночас її особливості.
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Nepyivoda, Vasyl; Nepyivoda, Ivanna. Precedent as a Core Component of AngloAmerican Law and Its Penetration into the Legal System of Ukraine
The Anglo-American law have a considerable amount of accomplishments, which have
become a worldwide asset. In terms of globalization and interaction, to use these achievements
would be beneficial for further development of Ukrainian legal system. However, the very
philosophy and reasoning behind the precedent-based common law is different from that in the
civil law tradition of which the Ukrainian law is a part. This paper is intended to contribute to
the examination how the mechanism of Anglo-American law operates in view of the expediency
to introduce some of its elements into the Ukrainian jurisdiction.
The initial part devoted to the emergence of, and formation of, the common law. It is noted that
in the case of common law the influence of Roman law should not be denied. Relying mostly on
praetorium ius experience, it has manifested itself in other directions and forms compare to civil law
system. Therefore, the both, common law and civil law, despite their differences have been formed
on the common ground – the Roman legal tradition. Taking into consideration that throughout their
history they exchanged fruitful ideas, there is no irreconcilable, “genetic” incompatibility between
them. Thus, it would allow to successfully implant certain common law elements, first of all precedent as a source of law, in the body of Ukrainian law, a part of civil law system.
The paper notes that issues of common law mechanism have never been a priority for
scholarly research in Ukraine as in a country of civil law tradition. The inertial influence of
the Soviet law has also contributed to this situation. According to the communist ideology and
the positivist visions on which the Soviet law was based, the precedent has not been considered
as an acceptable legal instrument.
In order to clarify how the mechanism works, the paper provides an overview of precedent
and stare decisis doctrine as key components of common law. While a principle of stare decisis
binding courts to follow legal precedents in cases with similar circumstances is in the core of
Anglo-American law, in civil law systems precedent is not considered as binding.
This discussion is followed by an analysis of judicial lawmaking. The paper specifies that
in the common law systems, courts are not absolutely bound by precedents. In terms of radical changes in political, social or legal areas, they are entitled to re-examine and apply the
law differently without legislative intervention, to adapt it to new circumstances. Thus, the
Anglo-American legal tradition provides much broader scope for judicial lawmaking than Romano-German law. However, there is no consensus on the range to which it should be extended
and to which extent it should rely on precedent. Within the framework of this controversial
issue judicial activism and judicial restraint, two opposite philosophies of making a ruling
in common law, are addressed. In order to examine the multifaceted nature of correlation
between stare decisis principle and judicial lawmaking, the latest experience of the Supreme
Court of the United States’ on overruling precedents is considered.
The paper summarizes that, most likely, mixed legal system associated with Nordic countries should be set as the reference point for the movement of Ukraine in this area. Such approach would provide rather broad scope for the operation of the common law elements, while
safeguarding its omissions such as unjustified judicial activism.
Keywords: common law, precedent, stare decisis, judicial lawmaking, judicial activism, Ukraine.
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Исследуются политико-идеологические основы законодательства УССР 1950–
1960 гг. в ракурсе антропологии права. С точки зрения указанной проблематики, по
нашему мнению, важнейшее значение имеет исследование политико-идеологических основ советского законодательства относительно статуса человека в государственном
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У сучасній юридичній науці значної актуальності набуває антропологічний
підхід, який дає змогу дослідити, зокрема, зорієнтованість права на проблему людини в праві. Правова антропологія як галузь філософії права вивчає співвідношення особистості й права, особистість як об’єкт дії права та її вимоги до права,
структуру цінностей особистості, а також право як засіб втілення цих цінностей у
життя, права людини та їх юридичний захист, тобто особистісний аспект права1.
Антропологічне обґрунтування права визначає дескриптивні умови застосування
політичної справедливості, пов’язані з людською природою. Особливо важливим
є з’ясування того, які здатності людини при їхньому зовнішньому виразі уможливлюють справедливий правопорядок, заснований на правах людини2.
У зв’язку з розвитком цього нового напряму юридичної науки, значний інтерес для науковців становить дослідження радянського законодавства періоду
т. зв. хрущовської відлиги (1953–1964), коли було зроблено спробу демократизації радянського державного ладу, відходу від жорсткої сталінської тоталітарної системи та послаблення репресивного апарату, вибіркової лібералізації
життя суспільства. Юридична антропологія допомагає історикам права вивчати певні суспільні процеси та використовувати результати таких досліджень у
відтворенні об’єктивної картини тодішньої історико-правової реальності.
У ракурсі юридичної антропології важливою проблематикою є з’ясування
статусу людини в державному механізмі (місце людини в ієрархії цінностей,
обсяг і гарантії її прав і свобод, обов’язки людини) в рамках співвідношення
концепцій державоцентризму і антропоцентризму в нормативних актах органів
влади УРСР повоєнного періоду.
Для розкриття зазначеної проблеми, на нашу думку, найважливіше значення має
дослідження політико-ідеологічних засад радянського законодавства, які вже тривалий час залишаються предметом уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців.
Зокрема, У. Е. Батлер наголошує на важливості саме «ідеологічного розгляду» соціалістичних правових систем. Він окреслює такі їх визначальні ознаки, як: націоналізація приватної власності й домінування держави в економіці; державне економічне планування, централізований розподіл та п’ятирічні й річні економічні плани,
які видаються у формі закону; усування або ізолювання антагоністичних класових
елементів за допомогою різних засобів правової дискримінації; народ становлять
трудові маси, а ті, хто використовує найману працю для особистого збагачення, не
підпадають під поняття «народ»; класова боротьба розглядається як рушійна сила історичних змін, а класові противники наділяються статусом експлуататорів або ворогів народу; представники робітничого пролетаріату мають певні переваги порівняно
з селянами та інтелігенцією; комуністична партія відіграє роль авангарду в державі
й користується монополією на політичну владу; громадські (недержавні) організації
мусять перебувати під керівництвом партії, допускається існування релігійних організацій, але вони, більшою чи меншою мірою, переслідуються; марксизм-ленінізм
визнається офіційною державною і партійною ідеологією, яка в деяких країнах доповнюється доктринальними працями місцевих лідерів; реалізація прав і свобод підпорядковується забезпеченню досягнень соціалізму й комунізму та провідної ролі
партії; не визнається поділ права на публічне і приватне тощо3.
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Політико-ідеологічною доктриною радянського права в УРСР і СРСР в
перші повоєнні десятиліття залишалося, як і в період сталінського тоталітаризму4, марксистсько-ленінське учення, яке вважалося ідеологічною засадничою
основою, на якій формулювалися його принципи, сутність та зміст. У період
становлення сталінського тоталітарного режиму відбулася «догматизація марксистської теорії»5. Наслідком цього стало оформлення марксистсько-ленінського-сталінського вчення в доктрину правового розвитку СРСР6 і УРСР. Зокрема,
як зазначає Р. Давід, право в СРСР розглядалося як реалізація цієї доктрини: вона
слугувала й основою державної політики. Хоча партійні програми і рішення, на
його думку, не утворювали право у власному розумінні цього слова, але їх доктринальне значення є безспірним, оскільки в цих документах містився виклад
марксистсько-ленінської теорії в її тодішній інтерпретації з різних питань7.
Утім, останній висновок Р. Давіда, на нашу думку, не зовсім відповідає дійсності. Необхідно зазначити, що акти керівних партійних органів та їх спільні
акти з державними органами й громадськими організаціями були видом нормотворчості керівних органів КПРС та КП(б)У–КПУ8.
Акти імперативного характеру вищих партійних органів, як і спільні постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР та ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР, фактично були актами вищої юридичної сили, в яких містилися
первинні (абстрактні) норми загальнообов’язкового характеру або обов’язкові
вказівки і настанови, адресовані конкретним суб’єктам. Вони конкретизувалися законодавчими та виконавчими органами влади законах та підзаконних
актах або виконувалися безпосередньо суб’єктами, яким були адресовані. Про
це свідчить також той факт, що певні групи таких постанов, які регулювали
відносини в окремих важливих сферах життя суспільства, втрачали чинність
після прийняття відповідних кодексів9.
Відповідно до наведених даних уявляється цілком актуальною спроба проаналізувати вплив марксистсько-ленінської політико-ідеологічної доктрини на
сутність і зміст законодавства УРСР повоєнного періоду.
Як зазначає С. Кодан, «друга половина 1920 – початок 1950-х років характеризувалися домінуванням підходів Й. В. Сталіна і його найближчого оточення до
розуміння класової боротьби, диктатури пролетаріату, сутності держави і права.
Саме в цей час сталінські сентенції стають незаперечною ідеологічною засадою
радянського права, а їх автор, за визначенням А. Я. Вишинського, був «корифеєм
науки конституційного права, який створив завершену теорію соціалістичного
конституціоналізму». У 1950 – середині 1980-х років марксизм-ленінізм продовжував виступати головною і незаперечною підставою радянського права»10.
Зокрема, у доповіді на І Нараді з питань науки радянського права і держави 16 липня 1938 р. А. Вишинський зазначав, що право є категорією політичною. В основі радянського права лежать політичні інтереси робітників і
селян; радянське право покликане їх охороняти, їх захист – основне завдання
радянського права11. Хоча право не можна зводити до політики, як не можна
ототожнювати причину і наслідок, право є формою політики. Завдання полягає
в тому, щоб визначити особливості права як форми політики, його специфіку.
Політика – це цілі і завдання, які ставляться за мету суспільними класами в їх
боротьбі за свої інтереси, це методи і засоби, за допомогою яких ці інтереси
захищаються. Визначаючи право як форму політики, слід з’ясувати, в чому по-

131
лягають специфічні якості цієї форми як форми правової, в чому її відмінність
саме як правової форми, від інших форм політики. Без відповіді на ці питання
ми не зможемо дати визначення права, скільки б разів ми не сполучали слова
«право», «політика», «економіка» тощо12.
За визначенням А. Вишинського, «право – це сукупність правил поведінки,
встановлених державною владою, як владою панівного в суспільстві класу, а
також санкціонованих державною владою звичаїв і правил співжиття, здійснюваних у примусовому порядку за допомогою державного апарату з метою
охорони, закріплення і розвитку суспільних відносин і порядків, вигідних і бажаних панівному класу»13.
Тобто визнаний теоретик радянського правознавства доволі чітко висловився про тісний зв’язок радянського права і політики партії, керівний апарат
якої тоді фактично злився з апаратом держави. Державоцентризм проявлявся
насамперед у тому, що Політичне бюро ЦК ВКП(б)–КПСС (у 1952–1966 рр. –
Президія ЦК) формулювало ідеологію законодавчих рішень, здійснювало безпосередній вплив на зміст таких рішень і нормотворчу діяльність союзних і
республіканських органів влади. Обов’язковому затвердженню Політбюро
підлягали будь-які важливі ініціативи партійних, державних, комсомольських,
профспілкових та ін. інстанцій. Керівники Політбюро КПРС і Політбюро
ЦК КПУ (з жовтня 1952 р. його функції виконувало Бюро ЦК КПУ; у жовтні
1953 р. Бюро ЦК КПУ перетворене на Президію ЦК КПУ, у червні 1966 р. – на
Політбюро ЦК КПУ), мали усі підстави заявити: «Держава – це ми»14.
Спільна нормотворчість державних органів і громадських організацій викликає особливий науковий інтерес як з точки зору вивчення рівня партійного
контролю за діяльністю державних органів з виконання настанов партійних органів (наприклад, постанова Центрального Комітету КПУ, Президії Верховної
Ради Української РСР і Ради Міністрів УРСР «Про організацію виконання постанови Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради
Міністрів СРСР від 19 березня 1981 р. № 292 «Про дальше підвищення ролі
Рад народних депутатів у господарському будівництві» від 28 квітня 1981 р.
№ 221)15, так і з точки зору реалізації завдань внутрішньої і зовнішньої політики КПРС (постанови «Про проведення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів у колгоспах, МТС і радгоспах Української РСР у
1956 р. від 29 червня 1956 р. № 73116; «Про невідкладні заходи по подоланню
відставання шахтного будівництва в Українській РСР» від 8 жовтня 1956 р.
№ 140017; «Про заходи по поліпшенню організації матеріально-технічного постачання народного господарства» від 23 травня 1958 р. № 56518 та багато ін.).
Тому доволі обґрунтованою видається позиція С. Кодана, який вважає, що
Політбюро фактично було органом, який керував законодавчою діяльністю.
Керівники партії одночасно обіймали вищі пости в радянській державі, що
забезпечувало єдність партійного і державного управління в країні. Форми
радянського соціалістичного права виступали нормативно-правовим засобом
оформлення політико-ідеологічних настанов КПРС. Спільні акти Комуністичної партії і радянської держави виступили особливою формою нормативних
актів, які прямо відобразили практику використання законодавства в реалізації
ідеологічних установок і політичних рішень. Одночасно вони виступали і засобам надання загальнообов’язкової сили партійним рішенням19.
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Наприклад, на виконання настанов ХХІ з’їзду КПРС, 2 березня 1959 р. прийнята спільна постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР № 218 «Про участь
трудящих в охороні громадського порядку в країні»20.
Втім, у правовій дійсності 1950-х років правова ідеологія СРСР і радянської України віддзеркалювала початок процесу трансформації політичного
режиму СРСР й відповідно політичної ідеології КПРС від державоцентризму
в бік антропоцентризму та лібералізації суспільного життя. Зокрема, на ХХІІ
з’їзді КПРС у своїй доповіді М. Хрущов проголосив початок «розгорнутого
будівництва комунізму» в СРСР, основні напрями якого набули відображення
у третій Програмі КПРС, прийнятій на цьому з’їзді й оприлюдненій 31 жовтня
1961 р. У програмі відобразилися основні напрями правової політики як частини соціальної політики партії, що передбачала певну систему цінностей,
принципів і теорій, здійснення правових реформ, підтримання правопорядку,
поліпшення роботи законодавчих органів, розширення участі громадських
організацій і об’єднань трудящих у законодавчій діяльності представницьких
органів Радянської держави, зокрема, надання права законодавчої ініціативи
профспілкам, комсомолу й іншим масовим громадським організаціям в особі
їх загальносоюзних і республіканських органів, а також запровадження систематичного обговорення трудящими проектів законів та інших рішень як загальнодержавного, так і місцевого значення та винесення найважливіших законопроектів на всенародне голосування (референдум)21.
Зокрема, у ІІІ розділі Програми КПРС «Завдання партії в сфері державного будівництва та подальшого розвитку соціалістичної демократії» зазначалося, що народжена соціалістичною революцією диктатура пролетаріату відіграла всесвітньо-історичну роль, забезпечивши перемогу соціалізму в СРСР.
Водночас у процесі побудови соціалізму вона сама зазнала змін. У зв’язку з
ліквідацією експлуататорських класів відмерла функція придушення їх опору.
Всебічний розвиток отримали головні функції соціалістичної держави – господарсько-організаторська і культурно-виховна. Соціалістична держава вступила в новий період свого розвитку. Почався процес переростання держави у
всенародну організацію трудівників соціалістичного суспільства. Пролетарська демократія дедалі більше перетворювалася на всенародну соціалістичну
демократію. Партія виходить з того, що диктатура робітничого класу перестає
бути необхідною раніше, ніж держава відмирає. Держава, як загальнонародна
організація, збережеться до повної перемоги комунізму. Всебічне розгортання й удосконалення соціалістичної демократії, активна участь усіх громадян в
управлінні державою, в керівництві господарським і культурним будівництвом,
поліпшення роботи державного апарату і посилення народного контролю над
його діяльністю є головним напрямом розвитку соціалістичної державності в
період будівництва комунізму. У процесі подальшого розвитку соціалістичної
демократії відбудеться поступове перетворення органів державної влади на органи громадського самоврядування. Отримає ще більший розвиток ленінський
принцип демократичного централізму, що забезпечує правильне поєднання
централізованного керівництва з максимальним розвитком ініціативи місцевих
органів, розширенням прав союзних республік, підвищенням творчої активності мас. Історичний розвиток неминуче призведе до відмирання держави.
Для повного відмирання держави необхідне створення як внутрішніх умов –
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побудови розвиненого комуністичного суспільства, так і зовнішніх умов – перемоги і зміцнення соціалізму на міжнародній арені22.
Поряд з тим окреслені завдання лібералізації та демократизації життя радянського суспільства робили нездійсненними закріплені у програмі партії такі
положення, як: теза про корінну умову та основну перепону для вирішення загальнонаціональних завдань – послідовна боротьба з імперіалізмом, приреченим
на загибель, та його головним оплотом – США; ствердження моноідеологізму –
визнання марксистсько-ленінської комуністичної ідеології єдино правильною і
єдино науковою, й у зв’язку з чим одним з головних завдань визнавалася ідеологічна боротьба з усіма іншими ідеологіями; визначення історичною місією
комунізму – «знищення війни та ствердження вічного миру на землі»23.
Також далеко не всі радянські правознавці того часу були прихильниками
ідеї неминучого відмирання держави в процесі побудови комунізму та передачі
функцій держави громадським організаціям, оскільки вважали її утопічною. Зокрема, відомий український правознавець В. Терлецький доводив, що державне
управління посідає провідне місце у всій системі соціалістичного управління, і
державні органи, у тому числі місцеві ради, відіграють дедалі зростаючу роль.
У процесі розвитку соціалізму в комунізм, місцеві ради депутатів трудящих тим
успішніше будуть відігравати роль в управлінні справами суспільства, чим більше зростатиме їх значення як органів державної влади, що цілком узгоджується з
істинно демократичним характером і розвитком суспільних форм їх діяльності24.
Інший відомий український правознавець – П. Недбайло також обґрунтовував підвищення ролі держави в політичній організації соціалістичного
суспільства, виступав проти поширеного викривленого розуміння відносин
держави і громадських організацій. Водночас він звертав увагу на розвиток
федеративних засад у відносинах окремих республік із союзним центром, виступав проти надмірної централізації25.
Підставою для формування нового типу правової системи мала стати нова
Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік (Основний закон),
проект якої було завершено Конституційною комісією Верховної Ради СРСР у
серпні 1964 р.26 Зокрема, до нової Конституції мали увійти статті про особисту
власність громадян та особисте підсобне господарство колгоспників, про дрібне приватне господарство. Проте консервативні тенденції взяли гору. У проекті
домінуючим залишалося положення про керівну і спрямовуючу роль КПРС і
зростання її ролі у процесі будівництва комунізму; про марксизм-ленінізм як
ідеологічну основу суспільного і державного ладу СРСР та ін.
Як зазначає С. Згоржельська, проект Конституції СРСР 1964 р. передбачав
зміну правового статусу особистості в СРСР. Уперше в історії радянського конституційного (державного) права вводилося поняття «свобода особистості», переглядався весь комплекс прав громадян, були введені деякі нові категорії прав,
такі як вищі і основні права людини, вперше закладався механізм їх гарантій
суспільством і державою. Передбачалося закріпити різні форми безпосереднього
здійснення громадянами політичної влади, створити нові форми впливу громадян на державну владу загалом. Тому радянська держава на початку 1960-х років
мала потенційну можливість, у разі прийняття нової Конституції СРСР, якісно
змінитися. Тому усунення М. Хрущова від обов’язків Першого секретаря ЦК
КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР уявляється зумовленим, між іншим, і
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радикальним значенням Конституційного проекту, який так і не був прийнятий27.
Отже, можна охарактеризувати статус людини за законодавством періоду
«хрущовської відлиги» як результат втілення в нормативних актах політико-ідеологічних настанов керівництва КПРС–КПУ. Згідно з тодішньою комуністичною ідеологією, життя суспільства розглядалося як буття всієї сукупності
індивідів, маси людей, тому і вирішальна роль у житті суспільства надавалася
не окремим індивідам, а всій їх сукупності. Це означало суттєве домінування
«необхідного» щодо «свободи» людини, тобто інтересів партійно-державного
керівництва, колективних інтересів над інтересами окремої особистості; невизнання індивідуального суверенітету людини, яка переважно вважалася частиною колективного суб’єкта – «народних мас»; відсутність узгодження інтересів
індивідів і держави, що в багатьох випадках породжувало конфліктні ситуації.
Відповідно можна зробити такий висновок: у досліджуваний період в УРСР
(як і у СРСР) центром правової реальності була не людина, а норми правових
приписів держави, сформульованих на основі політико-ідеологічної доктрини, розробленої керівництвом КПРС–КПУ. Тобто в законодавстві УРСР 1950–
1960 років домінування концепція державоцентризму, попри невдалі спроби
задекларувати в окремих аспектах концепцію антропоцентризму.
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Muzyka Iryna. Political ideology in the legislation of the UkrSSR 1950–1960:
anthropological aspect
In modern legal science, the anthropological approach that makes it possible to investigate,
in particular, the orientation of the right to the human problem in law becomes of great relevance.
In the perspective of legal anthropology, an important issue is the status of a person in the
state mechanism (the place of the person in the hierarchy of values, the scope and guarantees
of his rights and freedoms, the duties of the person) within the relation of state-centrism and
anthropocentrism in the normative acts of the UkrSSR authorities of the post-war period.
The draft Constitution of the UkrSSR in 1964 provided for a change in the legal status of the
individual in the UkrSSR. For the first time in the history of “Soviet constitutional law” the concept
of “freedom of the individual” was introduced, the whole complex of citizens’ rights was revised,
some new categories of rights were introduced, such as the supreme and fundamental human
rights, the mechanism of their guarantees by society and the state was first laid. It was envisaged
to consolidate various forms of direct exercise of political power by citizens, to create new forms
of influence of citizens on the state power in general. Thus, in the early 1960s, the Soviet state had
the potential to change qualitatively if the new UkrSSR Constitution was adopted. Therefore, the
dismissal of MS Khrushchev from the duties of the First Secretary of the CPSU Central Committee
and the Chairman of the Council of Ministers of the USSR appears to be conditioned, including, by
the radical significance of the Constitutional project, which has never been adopted.
It is possible to draw the following conclusion: in the period under study in the UkrSSR
(as well as the USSR), the center of legal reality was not the person, but the norms of
legal prescriptions of the state, formulated on the basis of political and ideological doctrine
developed by the leadership of the CPSU – Communist Party.
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It is possible to characterize the status of a person under the legislation of 1950–1960 as a
result of the implementation in the normative acts of political and ideological guidelines of the
leadership of the CPSU – CPU. According to the communist ideology of that time, the life of
society was regarded as the existence of the entire population of individuals, masses of people,
and therefore the decisive role in the life of society belongs not to individual individuals, but to
their entire population. This meant a significant overriding of the “necessary” relative to the
“freedom” of man, that is, the interests of party-state leadership, collective interests over the
interests of the individual; the non-recognition of the individual sovereignty of a person who
was largely considered part of the collective subject – the “masses”; lack of reconciliation
of interests of individuals and the state, which in many cases gave rise to conflict situations.
Key words: legislation of the UkrSSR 1950–1960, anthropology of law, state-centrism,
anthropocentrism.
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ПРАВО І ПРАВОЗНАВЦІ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті зроблено спробу розглянути історико-правовий процес як складову процесу історико-культурного. Пропонована візія дослідження «концепту культура – право» зумовлює
застосування методу соціокультурної детермінації, визначення культурних факторів як провідних у поясненні будь-яких досліджуваних явищ. Аналізується крос-культурна методологія
Г. Хофстеде, привертається увага до видових характеристик культури як детермінаційних
чинників правового процесу; розглядається як важлива теоретична характеристика української культури категорія «межовість»; характеризується феномен ментальності та її
співвіднесення з менталітетом і ідентичністю; акцентується увага на етнічній ментальності, привертається увага до нагальної необхідності осмислення права як культури. При
цьому «профіль» правознавця в ту чи іншу епоху пропонується розглядати як вихідну точку
у характеристиці історико-правового та історико-культурного процесів, до яких у межах
пропонованого у статті підходу застосовується дефініція «культурно-правовий процес».
Ключові слова: культура, права, історико-правовий процес, історико-культурний процес, культурно-правовий процес, правознавці.
Бондарук Т. И. Право и правоведы в историко-культурном процессе
В статье осуществлена попытка рассмотреть историко-правовой процесс как
составляющую процесса историко-культурного. Предлагаемое видение исследования
«концепта культура – право» обуславливает применение метода социокультурной детерминации, определение культурных факторов как ведущих в объяснении любых изучаемых явлений. Анализируется кросс-культурная методология Г. Хофстеде, привлекается внимание к видовым характеристикам культуры как детерминационным факторам
правового процесса; рассматривается как важная теоретическая характеристика
украинской культуры категория «пограничность»; характеризуется феномен ментальности
*Bondaruk Tetiana, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Research Officer
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и ее соотнесение с менталитетом и идентичностью; акцентируется внимание на этнической ментальности, привлекается внимание к острой необходимости осмысления
права как культуры. При этом «профиль» правоведа в ту или иную эпоху предлагается
рассматривать как исходную точку при характеристике историко-правового и историко-культурного процессов, к которым в рамках предложенного здесь подхода допустимо применить обобщенную дефиницию «культурно-правовой процесс».
Ключевые слова: культура, право, историко-правовой процесс, историко-культурный процесс, культурно-правовой процесс, правоведы.
Bondaruk Tetiana. Law and jurists in the historical and cultural process
The article attempts to consider the historical and legal process as a part of the cultural process. At the same time, social (social) culture is defined as a common background. The
proposed vision of the study of the concept of «culture-law» determines the application of the
method of socio-cultural determination, identifying as leading in explaining any phenomena of
cultural factors studied. G. Hofstede’s cross-cultural methodology is analyzed, attention is paid
to the specific characteristics of culture as determinants of the legal process; is considered as an
important theoretical characteristic of Ukrainian culture category «boundary»; characterized by
the phenomenon mentality, and its correlation with mentality and identity; the focus is on ethnic
mentality, attention is drawn to the urgent need to understand law as a culture.
In this case, the «profile» of the jurist in one or another era can be considered as a starting
point in the characterization of historical, legal and historical-cultural processes, which, given the approach proposed here, can give reasons to apply a generalized definition of «cultural-legal process».
Key words: culture, law, historical and legal process, historical and cultural process.

Актуальність. Закон України «Про культуру» визначає культуру як сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що
передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну
спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї
спільноти. Це привертає увагу до місця і ролі права у такому процесі на тому
чи іншому етапі суспільно-політичного розвитку. А це, своєю чергою, становить
підґрунтя для усвідомлення перспектив і тенденцій і культурного, і правового
процесів, вектора їх спрямування та свідчить про актуальність таких студій.
Огляд літератури. Висвітленню окремих аспектів і фрагментів права як культурного феномена присвячені праці Н. Оніщенко, О. Данільяна, А. Павки, Л.Макаренко. Класичним зразком культурно-правового дискурсу є праця О. Костенка
«Культура і закон – у протидії злу» (2008). У монографії О. Литвинова «Право як
феномен культури: спроба філософського осмислення» (2014) доводиться можливість тлумачення культури як правової категорії та права як категорії культури.
Це становить теоретичне підґрунтя для подальших культурно-правових студій.
Метою статті є привернення уваги до деяких аспектів дослідження історико-правового процесу як складової процесу історико-культурного в контексті
культурософії, культурологічного підходу та із залученням методології досліджень культури. Засновник культурної антропології Е. Тайлор визначив культуру як сукупність знань, мистецтв, моралі, права, звичаїв та інших особливостей, що притаманні людині як члену суспільства. Таке бачення дає підстави
розглядати право як складову культури та акцентувати увагу на правознавцях
як носіях культури, у тому числі й правової, які є важливим, а подекуди, вирішальним фактором формування правової реальності. Коли ж йдеться про істо-
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рико-правове дослідження, логічно вести мову про розвиток культури і права
у її складі як про процес. При цьому історико-правовий процес визначають як
процес виникнення і розвитку права в послідовному часовому розгортанні, в
конкретних просторових вимірах1, а історико-культурний процес як рух, зміни,
набуття та відкриття нових смислів, знань, цінностей, опанування модерними формами й елементами культури та їхнє узгодження зі створеним у межах
культури традиційної з метою збереженням культурного генокоду – сутнісних
незмінних рис культури2. Важливим різновидом культури виступає соціальна (суспільна) культура. Соціальна культура – а саме соціальне (суспільне) є
спільним тлом для культури і права – проявляється як етносоціальна культура, що включає в себе найсуттєвіші результати етносоціально-комунікативного
досвіду організації життя певного суспільства3, або як національна культура
(від сер. ХІХ ст.), яку можна визначити як певну рухливу систему матеріальних і духовних цінностей, які відтворюють та утримують у цілісності буття
народу4. Основними елементами такого відтворення є освоєння, відчуження,
привласнення і володіння, що здійснюються у процесі розвитку суспільного
виробництва шляхом формування суб’єктами життя власного світоставлення,
роздвоєння реально оточуючої їх природної і соціальної дійсності на світ свого
і чужого, світ національного і загальнолюдського, а також завдяки встановленню взаємозв’язку між цими світами. Відповідні фактичні суспільні відносини в широкому сенсі (зокрема за концепцією Ю. Толстого) стають і об’єктами
правового регулювання, а збіжність/незбіжність вихідних засад і культуровідтворюючого, і правоутворюючого процесів, якими є цінності, потреби, інтереси, цілі, виступає або запорукою такого відтворення, або спричиняє масове
поширення у суспільстві ідеології маргіналів, космополітів, втрату людськими
індивідами здатності репрезентувати все людство, що зрештою спричиняє потрапляння ціннісних орієнтацій членів суспільства у полон форм крайнього позитивізму і прагматизму, що у сукупності з бездуховністю нації стає причиною
її зникнення5. Пропонована візія дослідження «концепту культура – право»
зумовлює застосування культурологічного методу, що має особливий евристичний потенціал як метод соціокультурної детермінації, пояснення будь-яких
досліджуваних явищ передусім культурними факторами6.
Культура при цьому постає засадничою підвалиною світу людини, синонімом
її «буття», а окремі форми культури – мистецтво, мораль, освіта, релігія, право –
пізнаються як особливості складної цілісної системи. Філософія культури намагається пояснити сенс культури-цілісності і водночас різноманітності її форм.
Основними культурософськими підходами у спробі з’ясування сенсу культури
стають філософсько-антропологічний, коли предметом рефлексії є особливості,
що виходять за межі природного, біологічного та й, взагалі, індивідуального і набуваються в суспільстві; філософсько-історичний, коли культура як складна система не виводиться лише з природи людини, а доповнюється людською діяльністю;
філософсько-аксіологічний, коли досліджуються створені або визначені цінності
суспільства, його ідеали, зокрема моральні та естетичні, що є моральними та світоглядними орієнтирами, які виконують регулівну роль у житті людини та соціуму.
В іншій дослідницькій парадигмі, запропонованій нідерландським ученим
Г. Хофстеде, культура – це колективне програмування свідомості, яке відрізняє
членів однієї групи чи типу людей від іншої, що задіює інший спектр практик,
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які відзначаються значно більшим, порівняно з філософським блоком, ступенем
верифікації, хоча їх і об’єднує визнання цінностей ядром культури. Концептуальними параметрами класифікації культур дослідник визначає дистанціювання
влади (пов’язане з різним трактуванням фундаментальної проблеми людської
нерівності) (1); уникання невизначеності (пов’язане з рівнем суспільної напруженості в очікуванні невідомого майбутнього) (2); індивідуалізм/колективізм
(пов’язані з інтеграцією індивіда в групи) (3); маскулінність/фемінінність (пов’язані з розподілом емоційних ролей між чоловіками і жінками) (4); довгострокове/
короткострокове орієнтування (пов’язане з вибором фокусу уваги для дій людини – майбутнє, теперішнє або минуле) (5); потурання бажанням/стриманість
(пов’язане з задоволенням базових людських потреб (6)7. Методологію застосування таких параметрів, які дають змогу «виміряти» чи «осягнути» «ментальні
програми» або «модель світу», а щонайменше три з них мають усі підстави для
використання в історико-правових дослідженнях, визначають як крос-культурну.
Культура – це також особливий спосіб людського пізнання і творення. У такому
розумінні її можна визначити як процес творення і відтворення життя у вічності
за законами вищих смислів Істини, Добра та Краси. Так, істиною в аксіологічній
системі культури здебільшого означують пізнавальну цінність; добром – морально-етичну, правову; красою – художньо-естетичну. Ця тріада (Істина –Добро –Краса) у житті людини виявляє себе в таких основних сферах духовної практики, як
релігія, наука, філософія, мораль, право, мистецтво8. Акцент на вияві цієї тріади,
або щонайменше істини і добра, у праві дасть змогу розглядати його як явище
духовної культури. Загалом же розгляд права як структурного елементу поруч з інтелектуальними, естетичними, етичними, релігійними елементами духовної культури може виступити ще одним критерієм для його характеристики.
З’ясування особливостей того чи іншого виду культури, а в теорії культури
основними її видами називають домінуючу, субкультуру і контркультуру; сільську та міську, повсякденну та спеціалізовану, глобальну і локальну – дасть
змогу визначити їх вплив на той чи інший правовий масив та приверне увагу
до них як до детермінаційних чинників правового процесу, що поглибить розуміння перебігу історико-правового процесу.
Для історико-правових студій дослідження впливів і рецепцій продуктивним є залучення культурологічного теоретичного арсеналу категорій домінуюча культура, субкультура, контркультура. З огляду на соціально-економічний
розвиток українських земель значний евристичний потенціал у дослідженнях
правового процесу мають концепції сільської і міської культур. Зокрема, йдеться про врахування їх особливостей. Так, для сільської культури велике значення
мають міжособистісні відносини; значна частка прямої чи непрямої спорідненості у невеликій за чисельністю територіальній спільноті, звідси щільний неформальний контроль за поведінкою кожного її члена; повсякденна (робоча) і
святкова (міжсезонна) диференціація життя; обмежений культурний вибір. Натомість міська культура характеризується насиченим культурним простором,
переважанням формальних міжособистісних стосунків над неформальними,
рівномірним ритмом чергування роботи та дозвілля тощо. Очевидно, що врахування цих факторів у аналізі міського права і права, наприклад копного, може
заповнити лакуни у сприйнятті і відтворенні історико-правової реальності.
Ще однією важливою теоретичною конструкцією української культури є
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категорія «межовість», що є унікальною соціокультурною характеристикою,
яка складається з безлічі різноякісних субкультурних елементів і характеризує
особливе геополітичне становище на кордоні між принципово різними світами.
Можна погодитися з авторами «Сучасної антропології», що межовість української культури слід досліджувати на основі багатовекторності культурних
впливів, які зумовлюють наздоганяючий характер і опосередкованість сприйняття зовнішніх культурних впливів; багатоконфесійності, багатоетнічності
та багатоукладності9, що, своєю чергою, пояснюють правовий партикуляризм.
Водночас, характеризуючи відповідні явища, їх вплив на правовий процес та
вияв у ньому, слід враховувати ефект межовості. В питаннях теорії культурного розвитку проблема межовості фокусується на дослідженнях природи і механізмів творення культурної самобутності й найвиразніше простежується у
феноменах міжкультурної взаємодії – симбіозу, еклектики, синтезу, асиміляції.
У культурологічно орієнованому дослідженні права і правознавців навряд
чи можна оминути феномен ментальності, зокрема як уявлення про психологічні особливості або «психологічне оснащення» (Л. Храмова), що становить
цілісність духовно-психічного життя конкретно взятого суб’єкта (особи, спільноти) в конкретному культурному просторі.
Серед усіх різновидів ментальностей, які формуються історично, першочергове значення має етнічна. Етнічна ментальність, на думку етнолога М. Тиводара, це сформовані в процесі етногенезу особливості психічного складу,
традиційного світогляду, світовідчуття і світосприймання членів етнічної
спільноти, що зумовлюють стереотипи поведінки, психічні реакції, оцінки певних подій тощо. Етнічна ментальність формується під впливом спадкових етнопопуляційних, геопсихологічних, історичних, етногенетичних, політичних,
культурно-міфологічних та інших чинників10.
У структурі етнічної ментальності вирізняють два вертикальних рівні: стійке ціннісно-змістове ядро і мінливу периферію. Ціннісно-змістове ядро – це
духовні цінності та їх пріоритетний порядок (ієрархія), які визначають своєрідність світовідчуття, світосприйняття і світогляду, а також самобутність способу
життя, життєвих практик і повсякденних ідеологій її носіїв11.
Власне ціннісно-змістове ядро, яке «фіксує зміст» ментальності і є непохитною константою, яка окреслює образ етнічної спільноти, можна визначити
як менталітет. Менталітет виступає як категорія, що віддзеркалює внутрішню
організацію і диференціацію ментальності та визначає пропорцію між емоційним і раціональним рівнями свідомості12.
Периферійні ж елементи в структурі етнічної ментальності стають полем
формування ментальності національної та культурної. Ймовірність формування
такої ментальності значно вища за умови слабкої суперечливості або несуперечливості цінностей тим, що входять до складу ядра – менталітету. Тут можна
говорити і про горизонтальну, коли йдеться про співжиття, зокрема на території
України, різних етносів, і про вертикальну, коли йдеться про природний соціокультурний розвиток (традиція – новація), кореляцію. Так, Ф. Бацевич називає
одиницею національної ментальності концепт культур, коли світосприйняття
відбувається в категоріях мови, котрі поєднують у собі інтелектуальні, духовні, вольові та інші якості національного характеру в типових його виявах13.
І в цьому значенні, очевидно, може йтися про національну ідентичність, коли
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маркери співналежності обираються свідомо (як-то культурна та історична
пам’ять, місця пам’яті) або мають державно-правовий характер. Сукупність же
соціокультурних маркерів становить культурну ідентичність, яка виступає вирішальним фактором існування певного соціуму в певних територіальних межах.
Адже, як зазначає Я. Грицак, нація – це нехай і важливий, але все ж інструмент,
що дозволяє спільноті певної території та культури гідно увійти у великий світ14.
Висновки. Перефразовуючи твердження Л. Храмової, для того щоб дослідження українського історико-правового процесу не виявилося випадковою
послідовністю подій, механічною множинністю «хронотопів», адже таким
чином представлена історія виключає ідею цінностей, котрі перетворюються
на «симулякри» – умовні знаки, ефективні для підтримання зручних людських
комунікацій, необхідне включення в такий наратив ідеї цінностей…, а «гра» в
культурні смисли, хоч і схожа на інтелектуальну забаву, однак забезпечує «простір для дихання» (Л. Файєрбенд) і етичну перспективу подолання тріумфуючої нині культури-симулякра, самовиразом якого є «шоу», на якому переважає
низовий масовий стиль поп-арту15.
Перегукується з таким твердженням висновок авторів шеститомного видання «Культурна історія права» про втрату будь-якого спільного фундаменту
для істини, етики та законного авторитету права, що є відмітною особливістю
ХХ століття16. Визнання нагальної необхідності осмислення права як культури,
характеру взаємодії між законом і культурою від найдавніших цивілізацій
до сьогодення є свідченням назрілості «культурологічного повороту» в історико-правових студіях. Одним із способів його реалізації може бути зосередження уваги в дослідженні історії українського правознавства на постаті правознавця як неодмінного учасника і творця історико-правового процесу. При
цьому «профіль» правознавця в ту чи іншу епоху може розглядатися як точка
відліку у характеристиці історико-правового та історико-культурного процесів,
які за запропонованого тут підходу дають підстави застосувати узагальнену
дефініцію «культурно-правовий процес».
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Bondaruk Tetiana. Law and jurists in the historical and cultural process
The article attempts to consider the historical and legal process as part of the cultural
process. At the same time, social (social) culture is defined as a common background. Culture
appears as a fundamental foundation of the human world, synonymous with its «being», and
some forms of culture - art, morality, education, religion, law, are recognized as peculiarities
in the context of culture as a complex holistic system. The proposed vision of the study of the
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concept of «culture-law» determines the application of the method of socio-cultural determination, identifying as leading in explaining any phenomena of cultural factors studied. The main
cultural-philosophical approaches are philosophical-anthropological, philosophical-historical,
philosophical-axiological. G. Hofstede’s cross-cultural methodology is analyzed, attention is
paid to the specific characteristics of culture as determinants of the legal process; is considered
as an important theoretical characteristic of Ukrainian culture category «boundary»; characterized by the phenomenon of mentality, which can be defined in general terms as an idea of psychological characteristics or «psychological equipment», which constitutes the integrity of the spiritual and mental life of a particular subject (person, community) in a particular cultural space
and its correlation with mentality and identity; the focus is on ethnic mentality, attention is drawn
to the urgent need to understand law as a culture. In this case, the «profile» of the jurist in one
or another era can be considered as a starting point in the characterization of historical, legal
and historical-cultural processes, which, given the approach proposed here, can give reasons to
apply a generalized definition of «cultural-legal process».
Key words: culture, law, historical and legal process, historical and cultural process.
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У статті реконструйований процес підготовки закону Української Народної Республіки
«Про національно-персональну автономію» як частини Конституції Української Народної
Республіки 1918 р. Висвітлена організація секретаріату єврейських справ та його реформування. Розглядається історія підготовки тексту законопроекту, його обговорення та прийняття. Окрема увага приділена питанню про авторство закону про національно-персональну автономію, підготовленого спеціальною комісією Віце-секретарства єврейських справ у
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Иванова А. Ю. Закон УНР «О национально-персональной автономии» как часть
Конституции УНР: к истории создания
В статье реконструирован процесс подготовки закона Украинской Народной Республики «О национально-персональной автономии» как части Конституции Украинской Народной Республики 1918 г. Представлена организация секретариата еврейских дел и его
реформирование. Рассматривается история подготовки текста законопроекта, его обсуждения и принятия. Особое внимание уделено вопросу авторства закона о национально-персональной автономии, подготовленного специальной комиссией Вице-секретариата
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Ivanova Anastasiia. Law on National Personal Autonomy as part of the Сonstitution
of Ukrainian People’s Republic: history of creation
The article reconstructs the process of drafting the law of UPR “On National-Personal Autonomy” as part of the Constitution of UNR in 1918. The history of drafting the text of the bill, its
discussion and adoption is considered. Particular attention is paid to the oustion of authorship of
the law on national and personal autonomy prepared by a special commission of the Vice-Secretariat of Jewish Affairs, composed of M. Zilberfarb, I. Ya. Khurgin and M. Shats-Anin.
Key words: national-personal autonomy, Law on National Personal Autonomy, Statute of
autonomy of Ukraine, Constitution of UPR April 29, 1918, Statute on the state system, rights
and freedoms of Ukraine.

Актуальність. У статті продовжується розмова про історію творення і
авторства Конституції УНР, розпочата у зв’язку з її 100-літтям на сторінках
попереднього випуску «Правової держави» та присвячена уточненню конституційного процесу початку ХХ ст. Значну увагу приділено етапу підготовки
Конституції УНР 1918 р., який, на нашу думку, розпочався ще у квітні 1917 р.
Важливими новелами стало встановлення причетності до діяльності конституційної комісії деяких відомих правників і навіть віднайдення в архівах доти
невідомої копії Конституції з рукописними правками одного з авторів – артільного батька Миколи Васильовича Левитського, про участь якого у діяльності
комісії до цього не було відомо1.
Постановка питання. У цій розвідці спинимося на ще одному досі малодослідженому аспекті. А саме на тому, що Закон Української Центральної Ради «Про
національно-персональну автономію», ухвалений нею 9 січня 1918 р. та який майже без змін увійшов до тексту Конституції УНР, готувався окремим авторським
колективом – спеціальною комісією Віце-секретарства єврейських справ. Отже, історія творення цього закону та його авторство є важливою складовою дослідження
історії конституційного процесу в Україні на початку ХХ ст. загалом.
Мета та завдання. Передусім звернемо увагу на дві тези, важливі для досягнення дослідницької мети. Перша – в українській історіографії заслуга прийняття закону про національно-персональну автономію традиційно приписувалась виключно українським демократам. Не применшуючи їх ролі у голосуванні та підтримці закону, все ж зауважимо, що зазначений закон, як і сама ідея
організації життя національних меншин в Україні на принципах персональної
автономії, визріли всередині національних меншин, звідки поступово були виведені на найвищий законодавчий рівень2.
Друга – члени комісії з вироблення закону про національно-персональну автономію цілком можуть вважатися частиною авторського колективу Конституції
УНР, адже цей закон був повністю інкорпорований до її остаточного тексту як
її окремий цілісний розділ із незначними змінами суто редакційного характеру.
Підкреслимо, що предметом даної розвідки є проблеми конституційності закону
про національно-персональну автономію, а не його практична реалізація.
Огляд літератури. Громадські, інституційні, соціально-політичні аспекти єврейської національної автономії, а також те, як вона була реалізована на українських
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теренах на початку ХХ ст., привертали науковий інтерес істориків та дослідників
юдаїки в різні часи3. Чимало цікавого містять роботи безпосередніх акторів та свідків подій4. Зокрема, важливим джерелом цієї розвідки, поряд із опублікованими
протоколами Центральної Ради та архівними джерелами, стала книга авторства віце-секретаря з єврейських справ, голови комісії з підготовки закону про національно-персональну автономію – Мойсея Ісаковича Базина, більш відомого як Мойсей
Зільберфарб5. Ця книга стала доступною ширшим колам завдяки перекладу Девіда
Лінкольна� англійською з ідишу, що вийшов у Нью-Йорку в 1993 р.6.
Декілька слів про організацію секретарства. Про потребу поповнення українських органів влади представниками національних меншин говорили ще з березня 1917 р. Однак про утворення посади товариша секретаря від євреїв з охорони
прав національних меншостей, або, як його називали, віце-секретаря з єврейських
справ, вирішили на засідання особливої парламентської комісії 14 липня 1917 р., а
кандидатурою на новоутворену посаду став М. Зільберфарб. Статутом Генерального секретаріату, ухваленим Центральною Радою 16 липня, при секретаріаті з
національних справ заснували три посади товаришів секретаря – від великоросів,
євреїв і поляків. У листопаді 1917 р. віце-секретаріат перетворений на Генеральний секретаріат, а з початку січня 1918 р. – на Міністерство єврейських справ.
Вже на перших засіданнях Генерального секретарства з національних
справ Мойсей Зільберфарб запропонував Інструкцію для товаришів секретаря
з національних справ, яку 22 липня 1917 р. погодив генеральний секретар з
національних справ О. Шульгін.
Інструкція складалася з дев’яти пунктів і, зокрема, визначала, що робота віце-секретаря мала бути спрямованою на захист прав національних меншин України, а також на підтримку свободи розвитку внутрішнього національного життя. Віце-секретар мав розробляти й подавати свої законопроекти та державні адміністративні проекти рішень генеральному секретареві з національних справ. Без його відома не мало видаватися жодного нормативного рішення чи розпорядження, яке б
стосувалося внутрішнього життя тієї чи іншої національної меншини. Віце-секретар мав право звертатися до різного роду інституцій національних меншин тільки
мовою конкретної національної меншини. Внутрішнє діловодство передбачалось
провадити тими ж мовами. При кожному віце-секретареві передбачалося також
створення колегіального органу – національної ради для вирішення найважливіших і невідкладних питань внутрішнього життя національних меншин7.
Цікаво, що у Статуті запроваджувались посади товаришів генерального
секретаря з національних справ. Водночас інструкція фактично передбачала
віце-секретаріати зі справ окремих національностей. Вони утворилися шляхом виокремлення частини Генерального секретаріату з національних справ
для реалізації повноважень та компетенцій трьох товаришів секретаря з національних справ. Сам М. Зільберфарб не перебільшував значення інструкції як
юридичного акта, адже вона не була обговорена та прийнята за процедурою,
водночас містила деякі питання, що виходили за межі внутрішніх – наприклад,
ведення документації секретарства мовою національної меншини, а також
обов’язковість контрасигнації законів УНР, що стосувалися внутрішнього життя національних меншин, відповідним віце-секретарем. Інструкцію винесли на
затвердження Генерального секретаріату, однак останній схилявся до думки,
що не має достатніх повноважень для вирішення цих питань, а отже, вони мають
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бути урегульовані законодавчим шляхом. Тому 29 липня 1917 р. Генеральний
секретаріат не затвердив Інструкцію, а прийняв рішення «взяти до уваги»8.
Певний час до цього питання не зверталися через загальну політичну ситуацію в країні – підваження повноважень самого Генерального секретаріату Тимчасовим урядом. До повноважень національних віце-секретарств звернулися
вже 29 вересня 1917 р. – у Декларації самого Генерального секретаріату було
окреслено завдання віце-секретарств з національних справ. До речі, і в їх формуванні головну роль відіграли представники меншин – у попередній редакції Декларації питання національних меншин прозвучало на рівні загальних
принципів. Декларація Генерального секретаріату обговорювалася на засіданні
Малої Ради 29 вересня 1917 р., за наслідками чого Мала Рада проголосувала за
висловлення довіри Генеральному секретаріату8. Однак урядова декларація не
була законодавчим актом та не регулювала згадані вище принципові питання.
Для зміцнення повноважень віце-секретаріату виробили Статут, який розроблявся Генеральним секретаріатом з національних справ відповідно до Інструкції
Тимчасового уряду, і був уже відредагований у другій половині жовтня 1917 р. Цікаво, що ще в жовтні 1917 р. Генеральне секретарство внутрішніх справ юридичною підставою утворення посади товариша генерального секретаря з єврейських
справ, називало Інструкцію Тимчасового уряду від 4 серпня 1917 року та посилалось на неї як на підставу для губернських і повітових комісарів, губернських
правлінь і міських управ України керуватися вказівками товариша генерального
секретаря єврейських справ у питаннях єврейського релігійного життя та звертатися до нього у разі виникнення відповідних питань9. Однак внаслідок жовтневих
подій у Петрограді Генеральний секретаріат опинився в іншій політико-правовій
ситуації і затвердження Статуту на певний час втратило актуальність.
Власні повноваження віце-секретарство з єврейських справ реалізовувало
через три секції (відділи): 1) відділ освіти, який очолював Авраам Страшун
(Бунд); 2) відділ громадівських (общинних) справ чи національного самоврядування, очолюваний Авраамом Ревуцьким (Поалей Ціон), 3) відділ загальних
справ, яким керував Ісай(я) Хургін (Фарейнікте).
Важливу роль відігравала утворена при віце-секретаріаті Єврейська національна рада, яка мала статус дорадчого консультативного органу, насправді ж, усі найважливіші рішення віце-секретаріату мали бути узгоджені з нею. Рада складалася
з представників усіх єврейських політичних партій, що діяли в Україні (Сіоністи,
Фолькспартай, Єврейська соціал-демократична партія, Поалей-Ціон, Об’єднана
єврейська соціалістична партія, Бунд) – по п’ять представників від кожної.
Законопроект про національно-персональну автономію був вироблений комісією в складі М. Зільберфарба, його заступника І. Хургіна і юрисконсульта
Секретаріату М. Шац-Аніна, яку в українських політичних колах неофіційно
називали єврейською комісією або комісією Зільберфарба.
Готували законопроект фактично «з нуля». Складність полягала в тому, що
вперше довелося у струнких законодавчих термінах сформулювати політичні
вимоги та партійні гасла, а також точно чітко сформулювати законні підстави,
на яких мають базуватися організація національних меншин, внутрішні відносини між національними організаціями, а також їх відносини з державою10.
Утруднювало ситуацію й те, що це була термінова робота в умовах жорсткого реченця. Відповідно до умов ІІІ Універсалу, проголошеного 7 листопада
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1917 р., законопроект про національно-персональну автономію мав бути поданий на затвердження до Центральної Ради «в найближчому часі». Однак самій
Центральній Раді лишилось працювати декілька тижнів, принаймні так думали
сучасники подій. Адже ІІІ Універсал проголосив про скликання Українських
установчих зборів, вибори до яких були призначені на 27 грудня 1917 р., а днем
їх скликання визначено 9 січня 1918 р. Отже, на підготовку законопроекту залишалося менше двох місяців, ще й за вирахуванням численних свят (як християнських, так і юдейських), що припадають на кінець календарного року.
Навіть припускаючи можливість внесення законопроекту на розгляд Установчих зборів, автори усвідомлювали масштаб і кількість нагальних болючих
питань, що мали постати перед Конституційною асамблеєю, зокрема, Конституція УНР, аграрна реформа, і які очікувано відсунули б питання національних
автономій на другий план.
Автори також усвідомлювали потребу формулювання закону так, щоб запобігти запеклим дебатам, які могли відтермінувати його прийняття. А питання
організації нетериторіальних автономій для національних меншин викликали
значні дискусії навіть на рівні самої лише єврейської меншини, що вже говорити про загальнонаціональний рівень.
Слід підкреслити, що національно-персональна автономія в її, так би мовити,
класичному австрійському варіанті передбачає утворення національними меншинами окремої автономної системи органів самоврядування, які при цьому визнаються державними органами та інтегруються до системи загальнодержавних органів влади. Ця система фактично є міні-моделлю держави і має свої органи представницької та виконавчої влади, місцеві органи, право збирати податки і навіть
сурогат території – національний кадастр. У такому вигляді відносини переходять
із приватно-правової у публічно-правову площину, представники відповідної нації
та її самоврядні органи набувають цілого комплексу взаємних прав і обов’язків.
Проект закону розглядався спочатку Єврейською національною радою,
після цього 19 грудня 1917 р. – Генеральним секретаріатом11. Українська Центральна Рада закон почала розглядати 30 грудня 1917 р., продовжила 2 січня
1918 р. та остаточно прийняла 9 січня 1918 р.
Вже на засіданні Національної ради виникла опозиція бундівців, які жорстко виступили проти статті 7 проекту, згідно з якою «обсяг справ, належних
до компетенції Національного союзу» визначалася Установчими зборами цієї
нації та затверджувалась Установчими Зборами УНР або парламентом. БУНД
хотів максимально усунути Єврейські установчі збори від вирішення цього питання, що відповідало програмі цієї партії та її баченню національної автономії
як виключно культурної. Після відхилення їх пропозиції, яка стосувалася обсягу компетенції (суверенітету) Національного союзу та окремих його органів,
бундівці заявили про непідтримку рішення Національної ради, залишили за собою право виступити публічно проти її рішення і в Генеральному секретаріаті,
і в Центральній Раді, і, слід сказати, таки скористалися цим правом.
Загалом порушене бундівцями питання обсягу повноважень Національного
союзу виявилось найболючішим для всіх. Варіантом компромісу стала примітка
до статті 7 Закону УНР «Про національну-персональну автономію», що розбіжності, які можуть виникати з приводу обсягу повноважень між національними
та українськими установчими органами, мали розв’язуватися погоджувальною
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комісією, що складалася б з однакової кількості представників від цих установ.
Однак і тут єдності не було. Українські соціал-демократи, які не були прибічниками національної автономії та були схильні голосувати за будь-яке звуження
компетенції органів автономії, наполягали, щоб погоджувальна комісія складалася з більшості українців, а не представників меншин. Зрештою проголосували
за однакову кількість представників з обох боків.
Українські соціал-демократи також виступили категорично проти статті 6,
якою надавалося право Національним союзам збирати податки, а отже, звужувалися податкові можливості держави. Національні союзи, на їх переконання, мали задовольнятися фінансуванням держави та місцевих органів влади.
Представники національних меншин вважали таку пропозицію незадовільною, адже державне фінансування надавало державі серйозний інструмент для
маніпуляцій та «ручного» управління Національними союзами. Водночас державний бюджет жодним чином не мав постраждати від Національних союзів, у
чому зрештою переконав Центральну Раду М. Зільберфарб12.
Суперечливим питанням стало право вільного виходу з Національних союзів. Проти цього пункту виступили меншовики, які вбачали тут право утворювати новий альтернативний союз цієї ж нації, який, своєю чергою, за суттєвих
відмінностей у поглядах та позиціях або за введення нових податків, поділятиметься на нові Національні союзи13. Це питання вирішили шляхом ускладнення формальних вимог до процедури виходу із Національного союзу.
Були також ті, хто виступав проти наділення Національних союзів законодавчими повноваженнями, пропонуючи натомість залишити за ними лише право
видання актів адміністративного характеру. На переконання апологетів автономії, це перетворило би національну автономію на національне самоврядування.
Зрештою закон був прийнятий з незначними правками в редакції, запропонованій Єврейським секретаріатом, за винятком одного пункту, відкинутого
Центральною Радою. Цей пункт передбачав входження генеральних секретарів, які представляли нації, організовані в союзи, до складу уряду, а отже,
означав участь представників російської, єврейської та польської меншин як
повноправних членів Кабінету (ст. 10).
Незважаючи на те, що окремі пункти закону викликали суперечки між
фракціями, а в деяких мемуарних джерелах містяться згадки про вкрай негативне сприйняття членами ЦР представленого в засіданні закону вже на рівні
ідеї національно-персональної автономії, при голосуванні закону в цілому не
було жодного голосу «проти» або «утримався».
Ми маємо декілька варіантів текстів законопроекту. На момент внесення повний проект складався за різними даними з 12 або 13 статей. Зрештою ухвалили
закон із 11 статей, а опублікували – з 10 статей. На засіданні ЦР виключили згадану статтю 10, а, оприлюднюючи закон, вилучили статтю, згідно з якою Національні союзи мали право входити до складів своїх Національних союзів, що
діяли в межах Російської Федеративної Республіки. Зауважимо, що ухвалений
9 січня закон був опублікований майже через 3 місяці – 2 квітня 1918 р. Отже,
його ухвалили до, а оприлюднили після прийняття IV Універсалу. Тут навіть
виникла юридична колізія процедурного характеру. Зокрема, М. Ткаченко вважав, що закон треба змінювати загальним законодавчим шляхом, а С. Шелухін
підкреслив, що генеральний писар не має повноважень затримувати публікацію
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законів. Зрештою статтю, пов’язану із федеративною Росією, вирішили зняти як
скасовану Універсалом.
У цій же редакції закон увійшов до тексту Конституції УНР. Порівняння текстів закону та відповідного розділу Конституції УНР 1918 р. дає змогу стверджувати, що це майже ідентичні тексти, з одиничними поправками редакційного
характеру. Тому, вважаємо, є достатні підстави для поповнення авторського складу Конституції УНР 1918 р. іменами авторів Закону УНР «Про національно-персональну автономію».
Законопроект підготувала комісія в складі товариша міністра з єврейських
справ Мойсея Зільберфарба, його заступника Ісая Хургіна та юрисконсульта секретаріату Макса Шац-Аніна, вагомий вклад яких у підготовку закону заслуговує
на окреме дослідження. В рамках цієї публікації зауважимо лише, що два з трьох
членів цієї комісії були фаховими юристами, а один – ще й науковцем, докторські
тези яких присвячувались саме питанням національно-персональної автономії.
Висновки. Представлений підхід дає змогу поглибити традиційне трактування закону про національно-персональну автономію як свідчення лише ліберальності національної політики Центральної Ради. Досвід підготовки закону
про національно-персональну автономію та його подальшого обговорення й
ухвалення демонструє успішне поєднання: глибоко фахового підходу та політичного мислення, активної позиції у обстоюванні власних інтересів – з боку
єврейських політиків, та державницького мислення, готовності до компромісу,
обстоювання національних державницьких пріоритетів через залучення національних меншин як «союзників» – з боку політиків проукраїнської орієнтації.
Про таке поєднання свідчить і наявність суттєвого впливу єврейського чинника на розбудову правової системи молодої української республіки. Поряд із очевидною залежністю українського єврейства від рішень українського уряду є всі
підстави стверджувати і про наявність помітного зворотного впливу єврейських
політиків на українське законодавство, а зрештою – про взаємовпливи українського та єврейського чинника в українському правотворенні 1917–1918 років.
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Ivanova Anastasiia. Law on National Personal Autonomy as part of the Сonstitution
of Ukrainian People’s Republic: history of creation : on history of creation
Introduction. The article reconstructs the process of drafting the law of UPR «On NationalPersonal Autonomy» as part of the Constitution of UNR in 1918. The history of drafting the text
of the bill, its discussion and adoption is considered. Particular attention is paid to the authorship
of the law on national and personal autonomy prepared by a special commission of the ViceSecretariat of Jewish Affairs, composed of M. Zilberfarb, I. Ya. Khurgin and M. Shats-Anin.
The aim of the article is to reconstruct the history of the preparation of the law on nationalpersonal autonomy. The author regards it as part of the Constitution of UNR. The author
argues that the authorship of the law, and, this part of the Constitution of UNR, belongs to
a separate commission consisting of representatives of the vice secretary for Jewish affairs
chaired by Moses Zilberfarb.
Methods and results. The process of drafting the law, as well as its subsequent discussion
and adoption, are discussed in detail. The most painful issues were the scope of the powers of the
National Union and their right to collect taxes with a corresponding narrowing of the tax capacity
of the state. The draft law was first considered by the Jewish National Council, then on December
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19, 1917, by the General Secretariat. The Ukrainian Central Rada began considering the law on
December 30, 1917, continued on January 2, 1918, and finally adopted it on January 9, 1918.
Despite the fact that some points of the law caused controversy between the factions, and
some memoir sources mention the extremely negative perception of the members of the Central
Election Commission represented at the session of the law at the level of the idea of national and
personal autonomy, while voting on the law as a whole there was “no dissent” or “abstained”.
Conclusions. Such an approach allows to deepen the traditional interpretation of the law
on national-personal autonomy as a testimony to the liberality of national policy of the Central
Rada. The experience of drafting a law on national personal autonomy and its subsequent discussion and adoption demonstrates a successful combination of a deep professional approach
and political thinking, an active position in the defense of their own interests - by Jewish politicians, and state thinking, the ability to compromise, uphold national state priorities through
the involvement of national minorities as “allies” – by pro-Ukrainian politicians.
This combination is evidenced by the existence of a significant influence of the Jewish
factor on the development of the legal system of the young Ukrainian republic. Along with the
obvious dependence of Ukrainian Jewry on the decisions of the Ukrainian government, there
is every reason to argue that there has been a noticeable reverse influence of Jewish politicians
on Ukrainian law, and ultimately about the mutual influence of Ukrainian and Jewish factors
in Ukrainian lawmaking 1917–1918.
Key words: national-personal autonomy, Law on National Personal Autonomy, Statute of
autonomy of Ukraine, Constitution of UPR April 29, 1918, Statute on the state system, rights
and freedoms of Ukraine.
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ОЛЕНА ГАЛЬПЕРІНА-ГІНЗБУРГ – ДОЛЯ ЖІНКИ-ЮРИСТА
В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ
У статті йдеться про життєвий і творчий шлях однієї з перших українських
жінок-юристок Олени Абрамівни Гінзбург. Подано загальний огляд науково-просвітницької, публіцистичної діяльності дослідниці. Серед іншого акцентується увага на її
діяльності в Києві: тут вона організувала патронат для тюремних ув’язнених, брала
участь у Лізі захисту дитинства і склала її статут, активно працювала в Київському
жіночому громадському Зібранні, читала лекції в Народному домі. Розглядаються
питання доступу жінок до юриспруденції.
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В статье говорится о жизненном и творческом пути одной из первых украинских
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женщин-юристов Елены Абрамовны Гинзбург. Представлен общий обзор научно-просветительской, публицистической деятельности исследовательницы. Среди прочего
акцентируется внимание на ее деятельности в Киеве: здесь она организовала патронат
для тюремных заключенных, приняла участие в Лиге защиты детства и составила ее
устав, активно работала в Киевском женском общественном Собрании, читала лекции
в Народном доме. Рассматриваются вопросы доступа женщин в юриспруденцию.
Ключевые слова: Е. Гальперина-Гинзбург, женщины-юристы, присяжные поверенные, Судебная реформа 1864 г., юриспруденция, юрист.
Samoilenko Elena. Halperin-Ginsburg – the fate of a woman-lawyer in the
context of the era
The article deals with the life and creative activity of one of the first Ukrainian women lawyers, Ginsburg Elena Abramivna. There is given a general overview of the scientific,
educational and journalistic activity of Elena. Among other things, the focus is on her activities
in Kyiv: here she organizes patronage for prisoners, takes part in the League for the Protection
of Childhood and drafts its charter, actively works in the Kyiv Women’s Public Assembly,
lectures in the People’s house. Issues of women’s access to law are discussed.
Key words: Е. Halperin-Ginsburg, women lawyers, attorneys-at-law, judicial reform of
1864, jurisprudence, attorney.

Досліджуючи наукову спадщину видатних адвокатів, юристів Російської
імперії, ми не знайдемо жодного жіночого імені. Невже серед представниць
прекрасної статі не було талановитих юристів? Чи їх просто не допускали до
професії? Для відповіді на це запитання звернемося до історії.
Аналіз останніх наукових досліджень. Незважаючи на зростаючий останнім часом інтерес до біографістики в дослідженні історії держави і права України,
ім’я Олени Абрамівни Гінзбург майже невідоме. Вивченням творчого доробку
дослідниці ніхто не займався. Виняток становить єдина робота після її смерті, що
вийшла 1923 р. у Берліні –Гальперіна Гінзбург О. А. «Під прапором права». Це
збірник статей авторки із невеликою біографічною передмовою А. Кизеветтера.
Для ознайомлення із правовими позиціями, ідеями, думками авторки нам довелося попрацювати над її монографіями, публіцистичними статтями з кримінального та міжнародного права. Основний творчий доробок дослідниці міститься у
таких виданнях, як «Журнал Міністерства Юстиції», «Журнал Кримінального
Права і Процесу», а також у газеті «Киевская мысль».
Постановка проблеми. Насправді, шлях жінок у юриспруденцію в Російській імперії виявився як ніде тривалим і тернистим. Річ у тому, що жінки не
допускалися до юридичної освіти. Тільки 19 грудня 1911 р. був прийнятий закон
«Про випробування осіб жіночої статі в знанні курсу вищих навчальних закладів
та про порядок набуття ними наукових ступенів і звання вчительки середніх
навчальних закладів»1, що дав змогу жінкам здобувати вищу юридичну освіту.
Ще в XIX столітті в усьому світі жіночі рухи порушували питання юридичного
та соціального рівноправ’я статей. Так само жінки боролися за право займатися
професійною юридичною діяльністю. У Росії тоді юриспруденція не вважалася
жіночою професією. Під час проведення в 1864 р. у Російській імперії Судової
реформи була заснована адвокатура. До цього не існувало повноцінного інституту судового захисту в силу інквізиційного характеру вітчизняного судочинства. Функції судового представництва здійснювали ходатаї і повірені, якими за
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дореформеним законодавством могли бути і чоловіки, і жінки, від них навіть не
вимагалося наявності юридичної освіти. Повірені повинні були мати чималий
досвід і певні юридичні знання, як правило, це були професійні стряпчі.
Метою публікації є висвітлення маловідомої біографії однієї з перших
українських жінок-юристок Олени Абрамівни Гінзбург. На нашу думку, вивчення
діяльності особистості в контексті конкретного історичного періоду уможливить зазирнути нам у минуле саме через внутрішню історію особистості,
збагатить нас новими ідеями, думками, знаннями тощо. Для цього дослідимо
життєвий і творчий шлях вченої, зробимо огляд її науково-просвітницької та
публіцистичної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Давайте розберемось, хто ж міг претендувати
на звання присяжного повіреного в той час. Відповідно до ст. 354 «Заснування
судових установлень» претендувати на звання присяжного повіреного могли
особи, які мають атестати/дипломи університетів або інших вищих навчальних
закладів про закінчення курсу юридичних наук; витримали іспит з юридичних наук,
якщо вони прослужили не менше пʼяти років у судовому відомстві на таких
посадах, при відправленні яких могли отримати практичні навички провадження
судових справ; перебували не менше пʼяти років кандидатами на посаді в судовому відомстві; займалися судовою практикою під керівництвом присяжних
повірених як їх помічники2. Крім того, ст. 355 встановлювався перелік осіб, які
не мали права бути присяжними повіреними. Але в жодному з пунктів не було
згадки про жінок. Уся інформація стосувалася обох статей. Однак на практиці
державна служба і доступ до судового відомства, так само як і вища юридична
освіта, все ж були для жінок закриті. Лише після першої російської революції
1905–1907 р. було розглянуте питання про право жінок на заняття професійною юридичною діяльністю.
Спроби отримати вищу юридичну освіти були й раніше. Так, деякі російські
жінки закінчували юридичні факультети за кордоном і приїжджали в Росію, щоб
приступити до роботи за фахом, але тут їх чекали нові перешкоди. Річ у тому,
що дипломи іноземних університетів не прирівнювалися до атестатів/дипломів
російських вищих навчальних закладів, але давали право складати державний
іспит за повний курс відповідного російського навчального закладу. Необхідно
було подати прохання про допуск до складання державного іспиту, проте не всі
Ради університетів задовольняли такі прохання3. І навіть якщо жінкам вдавалося
скласти цей іспит, їх не допускали до подальшої практичної діяльності.
Однак кільком жінкам вдалося подати прохання про зарахування в помічники
присяжних повірених. У 1908 р. Рада присяжних повірених округу Московської судової палати задовольнила прохання Я. С. Підгурської, М. М. Гіршман
і Л. А. Бубнової, які мали дипломи Московського університету, але за протестом прокурора Московська судова палата в 1908 р. скасувала це рішення.
У 1909 р. Е. А. Флейшиц отримала свідоцтво помічника присяжного повіреного
округу Петербурзького окружного суду. У Києві того ж року було відмовлено
О. А. Гінзбург, яка витримала державні іспити в Харківському університеті.
У 1910 р. Сенат ухвалив надати жінці, яка здобула вищу юридичну освіту, –
Агнесі Лундель право займатися адвокатурою у всіх судових інстанціях країни.
Однак їй було відмовлено займати судові й урядові посади4.
Всі випадки відмов мотивувалися неясністю законодавства, що не містить
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прямого дозволу жінкам займатися професійною адвокатською практикою5.
Це було несправедливо. Чому було б не скористатися знаннями, набутими за
кордоном? Адже випускники володіли не тільки кількома іноземними мовами, а
й багатим науковим матеріалом. Не прийняті у присяжні повірені при судових
місцях, деякі жінки починали викладати в російських університетах. Саме тоді
стала зароджуватися власна російська юридична еліта, яка мала як російську, так і
зарубіжну юридичну освіту. Російською мовою стали з’являтися фундаментальні
дослідження з різних галузей права, що анітрохи не поступалися своїм аналогам за
кордоном, а нерідко навіть перевершували їх своїм глибоким дослідженням.
Навіть після того як 11 грудня 1911 р. був прийнятий закон, що дозволив
жінкам здобувати вищу юридичну освіту, і Державна рада стала обговорювати
питання про допущення жінок до адвокатури, більшість царських сановників виступили проти такого допуску. У газеті «Кримський вісник» за 2 лютого 1913 р.,
у статті «Прості речі»6 розповідалось, що минулого тижня російські жінки програли велику справу в Державній раді щодо їх права бути адвокатесами. Клопотання відхилили більшістю в 24 голоси (при голосуванні з 88 проти 64).
Право жінок на заняття адвокатською діяльністю отримало нормативне закріплення 1 червня 1917 р. Тимчасовий уряд видав постанову «Про допущення
жінок до ведення чужих справ у судових установленнях»7, остаточно поставив
крапку в усіх суперечках і дав змогу жінкам повноцінно увійти в адвокатську
спільноту. Їм дозволялося вступати в присяжні повірені і присяжні стряпчі, які
практикували в комерційних судах, отримувати свідоцтва приватних повірених
і займатися судовою практикою під керівництвом присяжних повірених як їх
помічників. Зловісна ст. 406 «Заснування судових установлень», яка зламала не
одну професійну кар’єру, була скасована.
Пріоритет у подоланні чоловічої монополії на адвокатську професію визнається за Сполученими Штатами Америки. Перша жінка-юрист у США, яка була
допущена в 1869 р. до юридичної практики в штаті Айова – Арабелла Менсфілд
(уроджена Белла Аурелія Бабб)8. У Європі вважається, що професія адвоката
стала доступною жінкам спочатку в Румунії, Норвегії, Швеції, ряді кантонів
Швейцарії, у Франції.
Примітним є той факт, що перша жінка-адвокат у Франції була росіянкою за
походженням, дочкою київського цукрозаводчика Г. Г. Балахівського – м. Петі
(m-me Petit). Вона була прийнята до Паризької колегії адвокатів 1 грудня 1900 р.
після вступу в силу закону про доступ жінок до адвокатури.
У вітчизняній юридичній літературі про жінок, які вибороли право на адвокатську професію, передусім розповідають про радянського вченого-цивіліста
Катерину Абрамівну Флейшиц. Але у неї були й раніші попередниці з-поміж
приватних повірених, інститут яких був введений 25 травня 1874 р., але і цей
факт не заперечує пріоритету Флейшиц.
На думку дослідника С. Н. Гаврилова, першою, з відомих жінок в адвокатурі
є пані Є. Ф. Козьміна. Вона працювала в канцелярії А. Ф. Коні, який був у 1870-х
роках прокурором Казанського окружного суду. Є. Ф. Козьміна мала згодом велику адвокатську практику приватного повіреного в окрузі Нижегородського суду9.
Однією з перших українських жінок-юристів можна вважати Олену Абрамівну Гінзбург. Народилася вона 1884 р. у селі Михайлівка Мелітопольського повіту – була п’ятою дитиною в сім’ї. Навчалася у Феодосійській гімназії.
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Зі шкільних років вирізнялася блискучою пам’яттю, кмітливістю і розвиненою
фантазією. У 1901 р. вона переїхала зі своєю родиною жити до Києва. Незабаром
вступила в студентський гурток, де вивчала право, тут вона і визначила для
себе сферу своєї майбутньої діяльності. Юридичні науки дуже захопили її.
Особливо її цікавила тема становища жінок через призму закону. Вона активно
вивчала питання соціальної нерівності жінок. У її родині була можливість послати вчитися дівчину за кордон, і восени 1903 р. Олена поїхала до Брюсселю,
де слухала лекції на юридичному факультеті. Але брюссельський університет
відмовився прийняти її в число діючих студентів, і вона, не бажаючи залишатися
вільною слухачкою, повернулася до Києва. Олена вступає на юридичний факультет у Паризьку École de Droit. Любов до науки та інтерес до суспільного
життя заповнили весь її час. На курсі в École de Droit серед чоловіків навчалося
лише п’ятеро жінок. Як згадувала Олена, не дуже бувало затишно, коли до зали
заходила дівчина, а колеги чоловіки починали гучно човгати ногами по паркету –
чи то як осуд, чи то на схвалення10.
Після закінчення університету в 1907 р. вона повернулася додому і навесні
1909 р. блискуче склала державні іспити при Харківському університеті. Одну з перших жінок-юристок в стінах університету професори зустріли косими поглядами.
Улітку Олена записалася помічником до присяжного повіреного і порушила
клопотання перед київським Окружним судом про прийом до адвокатського
стану. Їй було відмовлено, та вона не здалася і подала мотивовану заяву в Судову
палату. Однак тут її теж чекала невдача. Після тривалих дебатів, клопотання
відхилили більшістю в один голос. Гінзбург продовжила домагатися позитивного рішення і подала прохання в Сенат і через рік отримала негативну відповідь від вищої інстанції.
Поселившись жити в Києві, вона продовжила роботу в газеті і в громадських організаціях, читала лекції в народному університеті з кримінального
права. Олена Гінзбург – засновниця Ліги захисту дитинства, авторка її статуту,
активно працювала в Київському жіночому громадському Зібранні. Згодом у
Олени виникають проблеми зі здоров’ям – розвивається порок серця, а як наслідок – хронічний ревматизм. У 1913–1914 рр. у сім’ї Гінзбургів відбуваються
потрясіння – втрата близьких Олені людей, що ще більше похитнуло її здоров’я. У 1914 р. вона виходить заміж за соціал-демократа Арнольда Гальперіна
і їде до Італії вже за подвійним прізвищем – як Гальперіна-Гінзбург. Новини
про початок першої світової війни повертають їх з чоловіком до Києва, де вона
продовжує активно працювати.
Олена співпрацювала з різних питань кримінального права з такими виданнями, як «Журнал Міністерства Юстиції», «Журнал Кримінального Права і Процесу».
У період з 1909–1916 рр. активно друкувалася в найбільшій свого часу за тиражем
провінційній газеті Російської імперії «Киевская мысль». На сторінках періодичних
видань Олена висвітлювала найболючіші і гострі питання соціального життя. Так, у
1909–1912 рр. вона видала цикл статей, присвячених жінкам та їхнім правам. Вона
провела блискучу компанію на захист жіночої рівноправності. Ряд статей стосувалися доступу жінок у юриспруденцію і прийняття їх до адвокатури. Деякі статті були
присвячені питанням прав заміжніх жінок та їхніх виборчих прав.
Олена Абрамівна як засновниця Ліги захисту дитинства значну увагу приділяла
безпритульним дітям і тюремним ув’язненим. Вона опікувалась питаннями соці-
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альної гігієни та суспільної справедливості. Насамперед для неї була важливою
боротьба з байдужістю і апатією оточуючих. Вона була переконана, що не фізичний
примус покарання має переважати стосовно злочинних дітей, а «педагогічний
вплив доброї звички і доброго прикладу, розміщення їх в умови, найбільш відповідні природному укладу життя дитини»11. Дослідивши міжнародний досвід
створення суду для неповнолітніх в Америці (1899 р.), Європі (1904 р.), вона була
ініціатором створення такого ж суду в Києві. Особливого значення вона надавала
ролі судді для неповнолітніх і вимогам до претендента на цю посаду. Справа в
тому, що робота з дітьми була специфічною, і судді не особливо бажали нею
займатися. Завдання ж дитячого суду вона убачала не в формальному розгляді
факту вчинення дитиною злочину, а в ретельному вивченні його особистості,
його душі, ознайомленні з умовами його життя, та інше. На її думку, мета дитячого суду – не покарання винних, а виправлення і виховання.
Для цього О. А. Гінзбург на практиці ознайомилась з діяльністю петербурзького суду для малолітніх, зокрема проаналізувала досвід роботи першого
його судді Миколи Олександровича Окунєва. Вона характеризувала його як
енергійного, сильного, талановитого керівника своєї справи, який з наполегливістю і любов’ю до справи приділяв їй масу власного часу. Він заглиблювався в психологію підсудних, радився з піклувальниками, часто спілкувався з батьками та
інше. На думку дослідниці, М. О. Окунєв не тільки глибоко розумів людську душу,
а й умів знайти правильний шлях впливу на неї.
Також Гінзбург у 1913 р. висвітила діяльність першого з’їзду діячів дитячих
судів, що проходив у Петербурзі. У цей час у Російській імперії такі суди існували тільки в Москві, Петербурзі та Харкові. Вона була ініціатором створення
цих судів у Києві, Одесі, Ризі, Тбілісі, Лібаві. Через рік, у 1914 р., у Києві такий
суд був відкритий.
Окремий цикл статей був присвячений тюремному патронату. Дослідниця
на прикладі міжнародного досвіду формування та діяльності системи патронату
кінця ХІХ століття доводить необхідність створення такої системи в Російській імперії. У 1905 р. 18 травня в Російській імперії було затверджено статут
тюремного патронату. Гінзбург у статтях постійно порушує тему турботи про
моральний і матеріальний стан ув’язнених. Мета влаштування патронату – полегшення для осіб, які відбули покарання, повернення в суспільство, яке має розпочатися ще під час ув’язнення, а також боротьба з рецидивом. Не залишилися
поза увагою й питання цивільного права – обговорення проектів нового цивільного положення, внесеного до Державної думи, питання селянської реформи і
дрібних земельних одиниць та ін.
Можна з певністю сказати, що її роботи – це відгуки на різні факти поточного
життя. Так, у зв’язку з початком Першої світової війни її цікавили проблеми міжнародного права. Результатом досліджень стали дві її книги. Перша, роботу над
якою Гальперіна-Гінзбург закінчила 15 грудня 1915 р. і яка побачила світ улітку
1916 р. – «Світова війна і долі міжнародного права»12. У ній авторка описала вплив,
який справила Перша світова війна на систему міжнародного права. У 1918 р.
вийшла друком книга «Світ російської революції чи Світ Вільсона?: Гарантії міцного миру»13. Крім цього, цікавою є доповідь Олени Абрамівни на нараді делегаток жіночої організації в Москві 23–24 квітня 1916 р. про рівноправність жінок під
назвою «Жінка-селянка в нинішній війні і реформа волосного самоврядування»14,
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яка вийшла окремим виданням. Так само питанням війни присвячені її статті в
газеті «Киевская мысль» під назвами – «Морська війна» (24 жовтня 1914 р.), «Недозволені засоби війни» (5 вересня 1914 р.), «Доктрина Монро» (25 січня 1917 р.).
Окремі її статті були присвячені характеристикам або некрологам видатних людей: А. П. Філософової – громадської діячки, однієї з лідерок жіночого
руху в Росії 1860–1880-х років, відомим криміналістам – І. Я. Фойніцькому,
О. Ф. Кістяківському, Г. Н. Штільману. Цікавою є також ювілейна стаття, присвячена М. С. Таганцеву. Найбільше Олена Гінзбург цінувала в людях порядність і широту кругозору, а також життєвість наукових настроїв. У 1921 р. Олена Абрамівна з сім’єю емігрувала до Німеччини. Переїхавши до Берліна, попри
проблеми зі здоров’ям, вона продовжила роботу над двома новими працями –
критичним розбором діяльності Ліги Націй і нарисом Панамериканських
конференцій. Активно організовувала допомогу російським літераторам, науковцям і педагогам. 18 травня 1922 р. після тривалої хвороби її не стало.
Похована на кладовищі Паркфридхофе в Лихтерфельді (Берлін)15.
Висновки. Олена Абрамівна Гальперіна – Гінзбург прожила коротке, але
яскраве життя. Вона була дуже ініціативною, енергійною, володіла відмінними
організаторськими здібностями. Вчений, юрист, публіцист, громадський діяч –
зуміла так багато зробити для суспільства. Вона цінувала право передусім як
могутню живу силу в творенні суспільної справедливості16. Її можна вважати
стійкою особистістю у боротьбі за жіночу рівноправність і доступ жінок у юриспруденцію. Для цього їй часто доводилося відбивати натиск супротивників. На
її прикладі ми можемо бачити, що в боротьбі жінок за право займатися професійною юридичною діяльністю вони здобули перемогу попри те, що шлях російських жінок у адвокатуру виявився як ніде тривалим і тернистим. Вони не тільки
отримали право бути адвокатами, а й підтвердили свою спроможність у професії.
1. Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и
о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительницы средних учебных
заведений, от 19 декабря 1911 г. / ПСЗРИ Собр. IІІ, Том ХХХІ. № 36226. С. 1297–1300.
2. Учреждение судебных установлений. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. Санкт-Петербург,
1864. С. 49. 3. Міхневич Л. В. Витоки вищої жіночої юридичної освіти в Україні (кінець ХІХ –
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ведомости. 24 октября 1910 г. № 65. 5. Ариян П. Н. Справка по вопросу о женской адвокатуре
и юридическом образовании. Первый женский календарь на 1899 год. Санкт-Петербург,
1899. С. 138. 6. Простые речи. Крымский вестник. № 31 (7673). Севастополь. 2 февраля 1913.
7. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем
сенате. 1917. № 132. Ст. 706. С. 1136. 8. Арабелла Мэнсфилд. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/,
https://web.archive.org/web/20060909153334/http://epics.ecn.purdue.edu/abiwt/work/GAW/Iowa.
html (дата звернення : 29.01.2020) 9. Гаврилов С. Н. Прекрасная половина адвокатуры история
появления (к 100-летию доступа женщин к адвокатской профессии в России). Вестник
университета МГЮА. 2017 № 12. С. 146. 10. Гальперина-Гинзбург Е. А. Под знаменем права :
сб. статей / Предисловие и редакция А. Кизеветтера. Берлин, 1923. 375 c. 11. Там само. С. 101.
12. Гальперина-Гинзбург Е. А. Мировая война и судьбы международного права. Петроград :
Типография Товарищества А. С. Суворина, 1916. 64 с. 13. Гальперина-Гинзбург Е. А. Мир
русской революции или Мир Вильсона? : (Гарантии прочного мира). Киев : Тип. «Культура
и знание», 1919. 132 с. 14. Гальперина-Гинзбург Е. А. Женщина-крестьянка в нынешней
войне и реформа волостного самоуправления. Доклад, читаный на совещании делегаток
женской организации в г. Москве 23–24 апреля 1916 г. О Лиге равноправия женщин.
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Samoilenko Elena. Halperin-Ginsburg Elena – the fate of a woman-lawyer in the
context of the era
Introduction. There are discussed issues of women’s access to law. At the time of the Judicial
Reform in the Russian Empire in 1864, a Bar was established. Previously, there was no full-fledged
institute of judicial protection because of the inquisitive nature of domestic justice. However, in
practice, civil service and access to the judiciary, as well as higher legal education, were still closed
to women. It was only after the first Russian revolution of 1905–1907 that the question of women’s
right to be engaged in professional legal activity was considered. They were allowed to higher
education. Attempts to pursue a law degree have been made before. So, some Russian women
graduated from foreign law departments and came to Russia to get a job in the profession. Despite
the fact that diplomas of foreign universities did not equate to the certificates of Russian higher
education institutions, they gave the right to take the state exam for the full course of the relevant
Russian educational institution. The right of women to practice law became statutory on 1 June
1917. The Provisional Government issued a resolution «On admission of women to court cases»,
finally having put an end to all disputes and allowed women to fully join the legal community.
The aim of the article is to cover the little-known biography of one of the first Ukrainian
women lawyers, Elena Halperin-Ginsburg.
Results. The article deals with the life and creative activity of one of the first Ukrainian
women lawyers, Ginsburg Elena Abramivna. There is given a general overview of the scientific,
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educational and journalistic activity of Elena. Among other things, the focus is on its activities
in Kyiv. Elena has collaborated on various issues of criminal law with such publications
as the “Journal of the Ministry of Justice”, “Journal of Criminal Law and Procedure”. In
the period from 1909 to 1916, she actively published her works in the largest circulation
provincial newspaper of the Russian Empire of his time, “Kievskaya Mysl’» On the pages of
the periodicals, Elena highlights the most pressing and acute issues of social life. In Kyiv, she
organizes a patronage for prisoners, participates in the League for the Protection of Childhood
and drafts its statute. She initiated the creation of a juvenile court in 1914 in Kyiv. She actively
works at the Kyiv Women’s Public Assembly, lectures at the People’s House.
Key words: E. Halperin-Ginsburg, women lawyers, attorneys-at-law, Judicial Reform of
1864, jurisprudence, lawyer.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ
ТРЬОХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІВ ХХ ст.
Висвітлюється та порівнюється зміст концепцій принципу рівності в програмних документах Комуністичного інтернаціоналу (1919–1943), Соціалістичного інтернаціоналу
(Робітничий соціалістичний інтернаціонал, створений 1923 р., припинив діяльність під
час Другої світової війни, а 1953 р. відтворений як Соціалістичний інтернаціонал і діє до
цього часу) та Ліберального інтернаціоналу (створений 1947 р. і діє до цього часу).
Ключові слова: принцип рівності, Комуністичний інтернаціонал, Соціалістичний інтернаціонал, Ліберальний інтернаціонал, свобода, рівність, рівноправність, формальна
рівність, фактична рівність, рівність результатів, рівність можливостей, егалітаризм.
Худояр Л. В. Принцип равенства в программных документах трех Интернационалов ХХ в.
Освещается и сравнивается содержание концепций принципа равенства в программных документах Коммунистического интернационала (1919–1943), Социалистического
интернационала (Рабочий социалистический интернационал, создан в 1923 г., прекратил
деятельность во время Второй мировой войны, в 1953 г. он был воссоздан как Социалистический интернационал и действует по настоящее время) и Либерального интернационала (создан в 1947 г. и действует до сих пор).
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Khudoiar Lesia. The principle of equality in the programming documents of the three
Іnternationals of the twentieth century
This article covers and compares the contents of the concepts of the principle of equality
in the programming documents of the Communist International (1919–1943), the Socialist
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International (Workers’ Socialist International, created in 1923, ceased to exist during World
War II, and since 1953, it was created as a Socialist International) and the Liberal International
(established in 1947 and still in operation).
Key words: equality principle, Communist International, Socialist International, Liberal
International, freedom, equality, formal equality, factual equality, equality of results, equality
of opportunity, egalitarianism.

Актуальність теми. Важливими чинниками, що вплинули на трансформацію змісту концепції рівності в конституційних актах ХХ ст. були: розвиток
парламентаризму та формування багатопартійної системи в більшості європейських держав. У зв’язку з цим, починаючи з початку ХХ ст., концепція
рівності в європейський конституційній традиції еволюціонувала також відповідно до програмних положень найбільш впливових політичних партій та
їх об’єднань. Тому актуальним є дослідження особливостей концепцій принципу рівності, викладених у програмних документах таких впливових інституцій громадянського суспільства ХХ ст., як Інтернаціонали (Комуністичний,
Соціалістичний та Ліберальний) – міжнародні об’єднання політичних партій і
громадських рухів.
Огляд літератури. Зазначена актуальна проблематика до цього часу залишалася поза увагою дослідників.
Постановка проблеми дослідження. Оскільки, принцип рівності розглядається як фундаментальний принцип в сучасному розумінні прав людини,
важливим є висвітлення принципу рівності, відображеного в положеннях програмних документів Інтернаціоналів, як політико-правового принципу ідеології,
організації і діяльності громадських рухів, що об’єднували значну частину різних
прошарків європейського соціуму ХХ ст.
Мета і завдання дослідження. Досліджуються та порівнюються зміст і особливості концепцій принципу рівності в програмних документах Комуністичного, Соціалістичного та Ліберального інтернаціоналів з метою визначення впливу
ідеології та морально-правових цінностей конкретної політичної спільноти на
еволюцію змісту принципу рівності в європейській політико-правовій думці.
Виклад основного матеріалу. Перша половина ХХ ст. ознаменувалася значним поширенням комуністичної і різних напрямів соціалістичної та ліберальної
ідеологій в європейській конституційно-правовій і суспільній думці. Причиною
цього явища стало різке майнове розшарування, яке виникло внаслідок двох
світових воєн, розвитку монополістичного капіталізму, концентрації влади і національного багатства в руках олігархічної буржуазії, розпаду впливових європейських монархій та утворення низки нових держав, що призвело до соціалістичних революцій і встановлення тоталітарних та авторитарних фашистських і
комуністичних режимів у ряді країн Європи. Реальна і формальна рівність, задекларовані в конституційних актах кінця ХІХ – початку ХХ ст. у більшості європейських країн, виявилися фікцією. Все це спонукало до об’єднання політичних
партій, які репрезентували основні політичні ідеології ХХ ст. й визначали напрями суспільно-політичного розвитку як окремих країн, так і їх об’єднань (союзів).
Установчий конгрес Комуністичного інтернаціоналу (Комінтерну, ІІІ Інтернаціоналу) відбувся 2–6 березня 1919 р. у Москві, на якому були присутні делегати від 35 партій та груп з 30 країн світу. Через повоєнну розруху, економічну
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кризу, різке зубожіння значної кількості населення європейських країн, яке в цій
ситуації звинувачувало багатіїв, аристократію та монархів, ситуація у світі після
1-го конгресу Комуністичного інтернаціоналу виявилася сприятливою для розвитку комуністичного руху. Утім, у період Другої світової війни, в реаліях антигітлерівської коаліції, Й. Сталін змушений був піти назустріч своїм новим союзникам, щоб одержати від них необхідну допомогу. Тому в травні 1943 р. Президія
виконкому Комуністичного інтернаціоналу оголосила про його розпуск.
Фактично метою Комуністичного інтернаціоналу було створення нового
світового порядку, заснованого на принципах інтернаціоналізму, диктатури
пролетаріату, ліквідації приватної власності на основі зрівняльної справедливості тобто рівності всіх членів суспільства незалежно від їх особливостей.
У Маніфесті Комуністичного інтернаціоналу до пролетарів усього світу1
від 6 березня 1919 р. проголошувалося: завдання міжнародної комуністичної
партії полягає в тому, щоб повалити буржуазний світопорядок і спорудити на
його місці будівлю соціалістичного ладу. У документі стверджувалося, що подолати наслідки Першої світової війни та економічну кризу можливо лише заходами пролетарської диктатури, побудованої за принципом інтернаціоналізму,
через громадянську війну, що не озирається на минуле, не зважає ні на спадкові
привілеї, ні на права власності, виходить з потреб порятунку голодуючих мас,
мобілізує з цією метою всі засоби і сили, запроваджує загальну трудову повинність, встановлює режим трудової дисципліни, щоб таким шляхом протягом
декількох років не тільки залікувати зяючі рани, завдані війною, а й підняти
людство на нову, ще небувалу висоту. Також одним з основних завдань проголошувалося звільнення колоній разом зі звільненням робітничого класу метрополій та встановлення пролетарської диктатури для рабів Африки і Азії.
Статут Комуністичного інтернаціоналу був ухвалений 4 серпня 1920 р.2
У ньому проголошувалося, що звільнення робітничого класу означає боротьбу
не за класові привілеї і монополії, а за рівні права і обов’язки і за знищення
будь-якого класового панування; що економічне визволення робітничого класу
є засобом звільнення від рабства монополістів засобів праці, звільнення від
знедоленості, розумової приниженості і політичної залежності; визволення робітничого класу має бути завойоване самим робітничим класом; що боротьба
є великою (пріоритетною) метою, якій будь-який політичний рух має бути підпорядкований як засіб.
Також проголошувався принцип рівності людей усіх рас: «Комуністичний
інтернаціонал ставить собі завданням звільнення трудівників усього світу.
В рядах Комуністичного інтернаціоналу по-братерськи об’єднуються люди білої,
жовтої, чорної шкіри, трудівники всієї землі». Цим фактично стимулювалася
боротьба проти колоніальної системи.
У Програмі Комуністичного інтернаціоналу3, прийнятій на 45-му засіданні
VI конгресу Комуністичного інтернаціоналу 1 вересня 1928 р., проголошувалося, що імперіалізм, пов’язуючи увесь світ ланцюгами фінансового капіталу,
кров’ю, залізом і голодом, змушуючи пролетарів усіх країн, народів і рас ставати
під його ярмо, гранично загострюючи визискування, гніт і поневолення пролетаріату і висуваючи перед ним безпосереднє завдання завоювання влади, створює необхідність найтіснішого згуртування робітників у єдину інтернаціональну
армію пролетарів усіх країн незалежно від державних кордонів, національних,
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культурних, мовних або расових відмінностей, статі чи професії.
З одного боку, в цих положеннях програми чітко сформульовано ідею рівності чоловіка і жінки, а також рівності усіх борців за соціалістичний спосіб
життя незалежно від національних, культурних, мовних або расових відмінностей, статі чи професії. З іншого боку, ця концепція рівності стосувалася
лише класу пролетаріату, який бореться за «світову пролетарську диктатуру і
світовий комунізм». Тобто авторами програми обстоювався класовий підхід до
розуміння принципу рівності, дія якого не мала поширюватися на інші класи і
прошарки суспільства, окрім пролетаріату.
Відповідно, автори Програми піддали жорсткій критиці буржуазну демократію, з її формальною рівністю громадян перед законом, що, на їхню думку, спиралася на кричущу класову нерівність у матеріально-економічній сфері. Зокрема, у
Програмі наголошувалося, що, залишаючи в повній недоторканності, захищаючи
і зміцнюючи монополію класу капіталістів і великих земельних власників на вирішальні засоби виробництва, буржуазна демократія перетворює тим самим для
експлуатованих класів, і насамперед для пролетаріату, формальну рівність перед
законом й демократичні права і свободи, які на практиці піддаються систематичному обмеженню, на юридичну фікцію, а отже, на засіб обману і поневолення мас.
Зокрема, проголошувалося, що у сфері загальнополітичних прав Радянська
держава, позбавляючи цих прав ворогів народу і експлуататорів, вперше до кінця
знищує нерівність громадян, засновану в експлуататорських системах на відмінності статі, релігії, національності; вона встановлює в цій галузі таку рівність, якої
не існує в жодній буржуазній країні; водночас диктатура пролетаріату неухильно створює матеріальний базис, який уможливлює реалізувати цю рівність, тобто
здійснює такі заходи, що розкріпачують жінку, сприяють індустріалізації колишніх
колоній і становленню повної рівноправності всіх рас, народів та націй тощо.
Фактична ж рівність людей, на думку авторів Програми, зможе настати
лише за умов встановлення комуністичного ладу. Оскільки, лише комуністичний
лад знищить поділ суспільства на класи одночасно зі знищенням усіх видів і
форм експлуатації людини людиною. Приватна власність на засоби виробництва
буде знищена, що знищить експлуатацію людини людиною. Праця перестане
бути роботою на класового ворога та бути тільки засобом до життя і перетвориться на найпершу життєву потребу; зникне бідність, зникне економічна нерівність між людьми, злидні поневолених класів; зникне ієрархія людей при розподілі
праці, а з нею і протиріччя між розумовою і фізичною працею; зникнуть нарешті
всі сліди соціальної нерівності статей; зникнуть органи класового панування,
передусім держава та всі й усілякі норми примусу. Освіта і культура стануть загальним надбанням, і колишні класові ідеології поступляться місцем науковому
матеріалістичному світогляду, що унеможливить будь-яке панування людей над
людьми і відкриє широке поле для суспільного відбору і гармонійного розвитку
всіх людських здібностей. Ліквідуються також відмінності між селом і містом,
розумовою і фізичною працею як залишки нерівності. На вищій стадії комунізму
реалізується гасло – «від кожного за здібностями – кожному за його потребами».
Власне концепція правової рівності, задекларована в документах Комінтерну, має характер рівності результатів – концепції, зміст якої полягає в тому, що
суспільство і держава мають гарантувати рівність людей шляхом перерозподілу
багатства і статусів з метою досягнення економічної та соціальної рівності. РівРОЗДІЛ 2 • Історія держави і права. Історія юридичної науки
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ність у цій концепції є найпершою і найбільшою цінністю порівняно зі свободою та
справедливістю. Цей вид рівності – отримав назву егалітаризму і можливий лише за
умови обмеження вільної конкуренції, що лежить в основі рівності можливостей4.
Ця егалітарна концепція рівності, попри її велику зовнішню привабливість, виявилася цілком утопічною, навіть для сучасного рівня розвитку людського суспільства.
Формулюванню соціал-демократичної концепції рівності в європейській
конституційній традиції ХХ ст. сприяло створення 1923 р. Робітничого соціалістичного інтернаціоналу (РСІ), який припинив існування під час Другої світової війни. У 1953 р. він був відтворений як Соціалістичний інтернаціонал.
У Декларації Соціалістичного інтернаціоналу «Цілі і завдання демократичного соціалізму»5, прийнятій на його першому конгресі у Франкфурті-на-Майні 30 червня – 3 липня 1951 р., також зазначалося, що соціалізм має на меті
знищення експлуатації людини людиною (ст. 2); визволення більшості людей
від залежності від меншості, яка володіє або контролює засоби виробництва,
через передавання економічної влади в руки всього народу, а також створення
суспільства, в якому вільні люди працюють разом як рівні (ст. 3).
Також у Декларації було піддано гострій критиці діяльність комуністичних
партій, які, на думку соціал-демократів, замість реалізації принципу рівності у
вільному суспільстві, вкоренили через встановлення тоталітарних і авторитарних режимів несвободу і нерівність у країнах, де вони здобули владу. Зокрема,
у ст. 8–10 зазначалось: «Комуністи брешуть, відносячи себе до соціалістичної
традиції. Насправді ж вони спотворюють цю традицію до невпізнання. … Вони
створили жорстку догматичну систему, яка несумісна з критичним характером
марксизму. В той час як соціалісти домагаються свободи і справедливості через
знищення експлуатації, комуністи прагнуть загострити класові суперечності в
цілях встановлення диктатури окремо взятої партії. Міжнародний комуністичний рух став інструментом імперіалістів. Скрізь, де комуністи отримали владу, вони знищили свободу і шанс домогтися свободи. Комунізм ґрунтується
на військовій бюрократії і поліцейському терорі. Через створення кричущих
контрастів багатства і привілеїв він створив нове класове суспільство. У його
економічної організації важливу роль відіграє примусова праця». Також наголошувалося, що соціалісти виступають проти тоталітаризму в будь-яких формах тому, що він ображає людську гідність.
Концепція правової рівності, закріплена в Декларації, базувалася на принципі
формальної рівності, тобто рівноправності. Наголошувалося, що вона може реалізуватися лише за умови побудови демократичного суспільного ладу, який має
забезпечувати право кожної людини: жити приватним життям і захищати його від
довільного втручання держави; реалізувати політичні свободи, такі, як свобода думки, самовираження, освіти, організації і релігії; здійснювати вільні вибори, побудовані на принципах загального рівного таємного волевиявлення; реалізувати провідну
роль більшості з повагою до прав меншин. Також проголошувалися: рівність усіх
громадян перед законом незалежно від місця їх народження, статі, мови, поглядів
і кольору шкіри; право культурної автономії для груп людей на підставі їх мови; незалежність судової системи, в якій кожна людина має право на відкритий судовий
розгляд перед неупередженим судом за допомогою належної правової процедури.
Як бачимо, традиційно для соціалістичної ідеології збережено домінування
свободи над рівністю. Також у Декларації наголошувалося, що соціалісти праг-
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нуть ліквідувати будь-яку правову, політичну та економічну дискримінацію між
статями, між соціальними групами, між містом і селом, між уродженцями різних
місцевостей і представниками різних рас. Соціалізм прагне запропонувати людям
усе для підвищення їхнього культурного рівня і стимулювати творчі прагнення
людського духу. Скарби науки і мистецтва мають бути доступними для всіх людей.
У Декларації принципів Соцінтерну, прийнятій у Стокгольмі 1989 р., основними принципами соціал-демократи проголосили свободу, справедливість,
рівність і солідарність. Зокрема, наголошувалося, що соціал-демократи надають
рівного значення цим фундаментальним принципам і розуміють їх взаємозалежність. На відміну від цієї точки зору ліберали і консерватори надають перевагу
свободі особистості на шкоду справедливості і солідарності, водночас, як комуністи стверджують, що досягли рівності і солідарності, але за рахунок свободи.
У Декларації, зокрема, стверджувалося, що комунізм втратив свою привабливість для багатьох робітничих рухів і інтелігенції, які симпатизували йому
після Жовтневої революції і в період боротьби проти фашизму. Злочини сталінізму, масові репресії і порушення прав людини, також як і маса нерозвʼязаних
економічних проблем підірвали довіру до ідеї комунізму як альтернативи демократичному соціалізму або моделі майбутнього. Соціалістичний інтернаціонал
підтримує всі зусилля, спрямовані на перетворення комуністичних суспільств
за допомогою лібералізації і демократизації. Ця підтримка поширюється також
і на розвиток децентралізованих ринкових механізмів, на боротьбу проти бюрократизації та корупції і передусім реалізацію ідеї, що права людини і політична
відкритість – важливі елементи динамічного і прогресивного суспільства.
Зміст концепції принципу рівності соціал-демократів розкривають такі положення декларації, як справедливість, рівність і свобода. Свобода – результат як
індивідуальних, так і спільних зусиль, якщо людство переможе в своїй тривалій
боротьбі за право стати творцем власної історії і зможе гарантувати, що жодна людина, клас, стать, релігія або раса не стане експлуататором іншого. Справедливість
і Рівність. Справедливість означає припинення будь-якої дискримінації особи, а
також рівність прав і можливостей для всіх. Справедливість вимагає компенсувати
будь-які фізичні, розумові і соціальні нерівності, а також забезпечити незалежність
від власників засобів виробництва або власників політичної влади. Рівність – це
вияв рівної цінності всіх людей і необхідна умова вільного розвитку людської особистості. Економічна, соціальна і культурна рівність є визначальними як для реалізації різноманітних індивідуальних здібностей, так і для соціального прогресу.
Свобода і рівність не суперечать одна одній. Рівність – невід’ємна умова розвитку
індивідуальних особливостей особистості. Рівність і особиста свобода нероздільні. Також у розділі про права людини наголошувалося, що ідея демократії заснована на принципах свободи і рівності. Тому рівні права для чоловіків і жінок – не
тільки в теорії, а й на практиці – на роботі, в сім’ї і в усіх сферах соціального життя
є складовою соціалістичної концепції суспільства. Соціал-демократи прагнуть забезпечити рівні права для всіх рас, етнічних груп, націй і конфесій.
Зокрема, проблемі нерівності між чоловіками і жінками присвячено окремий
розділ Декларації «Роль чоловіків і жінок у сучасному суспільстві». У розділі
«Солідарність Півночі і Півдня» йдеться про ліквідацію нерівності між країнами
Півночі і Півдня й наголошується, що нерівність і диктатура є ворогами не лише
прав людини, а й справжнього розвитку людства.
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Утім, попри таке твердження, судячи із розміщення принципу рівності в системі
принципів лише на третьому місці після свободи і справедливості, рівність усе ж
має дещо другорядне значення порівняно з двома першими принципами. Зокрема, як
зазначалося в Декларації, демократичні соціалісти основними цінностями вважали
демократію і права людини, свободу, справедливість і солідарність. Також стверджувалося, що поняття свободи, соціальної справедливості, солідарності і толерантності
є основними в процесі освіти. Про рівність у цих контекстах не згадувалося.
Комуністична і соціалістична парадигми рівності виступали альтернативою
ліберальної концепції рівності й ґрунтувалася на ідеях спільної праці і справедливого розподілу. Утім, вони мають суттєві розбіжності: різне розуміння справедливого розподілу виробленого спільною працею продукту (соціалізм – за
результатами праці, комунізм – за потребами), а також місця і ролі держави і
права в житті індивіда та суспільства; комуністи виступали за ліквідацію приватної власності, спільність майна і зрівнялівку, а соціалісти, навпаки, розуміли стимулююче значення власності в трудових відносинах і прагнули керувати,
регулювати і контролювати власність або за допомогою держави, або асоціаціями виробників; соціалісти в проектах майбутнього суспільства уникали докладної регламентації різних сторін життя, властивої комуністичним теоріям.
У квітні 1947 р. в Оксфорді було створено Ліберальний інтернаціонал –
всесвітнє об’єднання ліберальних партій, що ознаменувало відродження ліберальної традиції в політичному житті багатьох країн світу. Тоді ж представниками 19 політичних партій було прийнято Оксфордський Маніфест, який
містив основні політичні принципи Ліберального інтернаціоналу.
У Маніфесті декларувалася концепція рівності можливостей, згідно з
якою кожному індивіду мали гарантуватися однакові шанси досягти успіхів у
житті, й акцентувалася увага переважно на принципі свободи відповідно до
класичних засад лібералізму. Зокрема, проголошувалися такі ліберальні принципи: незалежність думки; повага до людської особистості і сім’ї як основи
суспільства; визнання держави інструментом громади; який не має брати на
себе владу, яка суперечить основним правам громадян та умовам, необхідним
для відповідального та творчого життя, а саме: особиста свобода, гарантована
незалежністю здійснення законності та правосуддя; свобода віросповідання
та свобода совісті; свобода слова та преси; свобода асоціюватися або не асоціюватися; вільний вибір занять; можливість повноцінного та різноманітного
навчання, відповідно до здібностей та незалежно від народження чи засобів;
право на приватну власність та право на започаткування окремого підприємства; вільний вибір споживачів та можливість скористатися повною мірою
продуктивністю ґрунту та промисловості людини; захищеність від небезпеки
хвороби, безробіття, інвалідності та старості; рівність прав між чоловіками та
жінками. Ці права та умови можна забезпечити лише справжньою демократією. Справжня демократія невіддільна від політичної свободи і ґрунтується на
усвідомленій, вільній та освіченій згоді більшості, вираженій шляхом вільного
та таємного голосування, з належною повагою до свобод та думок меншості.
У Маніфесті також наголошувалося на єдності прав і обов’язків усіх громадян.
Якщо вільні установи мають ефективно працювати, то кожний громадянин
мусить мати почуття моральної відповідальності перед своїми близькими та
брати активну участь у справах громади6.
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Сьогодні найбільша всесвітня організація лібералів позиціонує концепцію
рівності можливостей. Основними програмними документами є Ліберальний
маніфест 2018 р., прийнятий на з’їзді в Андоррі в 2017 р., маніфест «Ліберальна програма для XXI століття», прийнятий у 1997 р., і політичні декларації,
прийняті в 1946, 1947, 1967, 1981, 1987, 1990 рр.
Зокрема, у «Ліберальній програмі для XXI століття»7 підтверджувалася прихильність принципам лібералізму, викладеним у Міжнародному ліберальному
маніфесті у квітні 1997 р. й зазначалося, що свобода, відповідальність, терпимість (толерантність), соціальна справедливість і рівність можливостей – ось
головні цінності лібералізму, і саме на їх основі має будуватися відкрите суспільство. Ці принципи вимагають: рівної ваги товариств громадян; демократичного врядування; вільних ринків і міжнародної співпраці; реалізації умов
індивідуальної свободи – верховенства закону, рівного доступу до інформації,
рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, терпимості до своєрідності,
соціалізації особистості, поваги до прав людини й до прав національних та
етнічних меншин, можливості для працевлаштування та заохочення приватного підприємництва. Права людини неподільні й універсальні і не залежать від
того, громадянином якої держави є людина, або від належності її до тієї чи
іншої етнічної або соціальної групи, статі, релігії, а також політичної партії.
Висновки. Отже, визначальним у формуванні концепцій принципу рівності Комуністичного, Соціалістичного та Ліберального інтернаціоналів ХХ ст.
є співвідношення рівності та свободи. Зокрема, межі свободи, а відповідно й
зміст концепції рівності багато в чому визначала ієрархія морально-правових
цінностей конкретної політичної спільноти у певний проміжок часу. Важливо також наголосити, що генезис концепцій принципу рівності в програмних
документах трьох впливових міжнародних політичних організацій ХХ ст. був
зумовлений складним і суперечливим процесом становлення європейської
демократії. Тріумфу соціал-демократичної та ліберальної концепції рівності
можливостей та закріпленню її в конституціях більшості європейських країн
у другій половині ХХ ст. сприяли глибоке розчарування широкого загалу європейської спільноти тоталітарними та авторитарними формами правління та
соціально-економічний прогрес держав з демократичними формами правління. Важливо також наголосити, що процес трансформації принципу рівності в
політико-правовій думці європейських країн та України далеко не завершився
наприкінці ХХ ст. і триває й у сьогоденні, що зумовлено досягненнями науково-технічного процесу, проблемами міграції населення, зміною клімату, перенаселенням деяких регіонів планети тощо. Тому важливо враховувати досвід
минулого з метою неповторення помилок суспільно-правового аспекту розвитку людства у майбутньому.
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Khudoiar Lesia. The principle of equality in the programming documents of the three
internationals of the twentieth century
Introduction. The features of the concepts of equality enshrined in the provisions of the
programming documents of the Internationals in the perspective of the genesis of the concept
of human rights are highlighted.
The aim of the article. The content and peculiarities of conceptions of the principle of
equality in the programming documents of the Communist, Socialist and Liberal Internationals are investigated and compared in order to determine the influence of the hierarchy of moral
and legal values of a particular political community on the evolution of the concept and content of the principle of equality in European society in a certain period of time.
Results. The program of the Communist International, adopted at the 45th meeting of the
6th Congress of the Communist International on September 1, 1928, clearly articulates the
idea of equality between men and women, as well as the equality of all fighters for a socialist
lifestyle, regardless of national, cultural, linguistic or racial differences , gender, or profession.
On the other hand, this concept of equality applies only to the class of the proletariat, which
fights for “a world-wide proletarian dictatorship and world communism.” That is, the authors
of the program advocated a class approach to understanding the principle of equality, whose
effect was not to extend to other classes and strata of society except the proletariat.
The concept of legal equality declared in the Comintern documents has the character of
equality of results - a concept whose meaning is that society and the state must guarantee
equality of people through the redistribution of wealth and status in order to achieve economic
and social equality. Equality in this concept is the first and greatest value compared to
freedom and justice. This kind of equality is called egalitarianism and is possible only if free
competition, which underlies equality of opportunity, is restricted.
The Socialist Declaration of Principles adopted in Stockholm in 1989 proclaimed
freedom, justice, equality and solidarity as the basic principles of the Social Democrats. In
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particular, it was emphasized that the Social Democrats attach equal importance to these
fundamental principles and understand their interdependence. Contrary to this view, liberals
and conservatives favor individual liberty at the expense of justice and solidarity, while the
Communists claim to have achieved equality and solidarity, but at the expense of freedom.
The Manifesto of the Liberal International declared the concept of equality of opportunity,
according to which each individual should be guaranteed equal chances to succeed in life,
and focused primarily on the principle of freedom in accordance with the classical principles
of liberalism. In particular, the following liberal principles were proclaimed: independence
of thought; respect for the human personality and the family as the foundation of society;
the state is only a tool of the community; it must not assume a power which is contrary to the
fundamental rights of citizens and to the conditions necessary for a responsible and creative
life, namely: personal freedom, guaranteed by the independence of the administration of law
and justice; freedom of religion and freedom of conscience; freedom of speech and the press;
freedom to associate or not to associate; free choice of classes; the possibility of full and varied
training, according to ability and regardless of birth or means; the right to private property
and the right to start a separate enterprise; free choice of consumers and the opportunity to
take full advantage of the productivity of the soil and the human industry; protection against
disease, unemployment, disability and old age; equality between men and women. These rights
and conditions can only be guaranteed by true democracy.
Сonclusions. Defining in the conception of the equality principle of the Communist, Socialist and Liberal Internationals of the twentieth century there is a balance between equality
and freedom. In particular, the limits of freedom and, accordingly, the content of the concept
of equality are largely determined by the hierarchy of moral and legal values of a particular
political community over a period of time. It is also important to emphasize that the genesis of
the concepts of the principle of equality in the programming documents of three influential international political organizations of the twentieth century was conditioned by a complex and
contradictory process of becoming European democracy. The triumph of the social-democratic
and liberal concept of equality and its consolidation in the constitutions of most European
countries in the second half of the twentieth century contributed to the deep disappointment of
the general public of the European community with the totalitarian and authoritarian forms of
government and the socio-economic progress of states with democratic forms of government.
Key words: equality principle, Communist International, Socialist International, Liberal
International, freedom, equality, formal equality, factual equality, equality of results, equality
of opportunity, egalitarianism.
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В ЮРИДИЧНОМУ СВІТІ РЕЧЕЙ
У статті робиться спроба дослідити історико-юридичне і філософське підґрунтя понять «культурна спадщина» та «культурні цінності» через їх зв’язок з мовою та традиціями континентального речового права, що є своєрідним описом всієї
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повноти світу в юридичних категоріях. Зроблено висновок про вирішальний вплив
романської правової традиції і передусім французької цивілістики як на корені, так
і на формування сучасного бачення поняття культурних цінностей. Відповідні доктринальні засади видаються загалом продуктивними для системного та органічного розуміння права культурної спадщини.
Ключові слова: історико-юридичне підґрунтя, культурна спадщина, культурні цінності, культурні блага, майнові блага, речі, речове право.
Малышев А. О. Культурное наследие в юридическом мире вещей
В статье делается попытка исследовать историко-юридические и философские
начала понятий «культурное наследие» и «культурные ценности» через их связь с
языком и традициями континентального вещного права, являющегося своеобразным
описанием всей полноты мира в юридических категориях. Сделан вывод о решающем
влиянии романской правовой традиции и, прежде всего, французской цивилистики как
на истоки, так и на формирование современного видения понятия культурных ценностей. Соответствующие доктринальные основы представляются в целом продуктивными для системного и органичного понимания права культурного наследия.
Ключевые слова: историко-юридическое основание, культурное наследие, культурные ценности, культурные имущества, имущественные блага, вещи, вещное право.
Malyshev Oleksandr. Cultural Heritage in Juridical World of Things
This article deals with the concepts of cultural heritage and cultural property from the
standpoint of legal history and philosophy. Researcher analyses the connection of these concepts both with the language and with traditions of the civil law system as an autonomous
descriptive instrument for material world. Paper concludes that the Romance law tradition
and, particularly, the French doctrine of the civil law had a determining impact on the roots
and on the formation of the modern vision of cultural property. Hence, such doctrinal foundations seem to be efficient for a systematic and organic comprehension of the heritage law.
Key words: legal historic basis, cultural heritage, property, cultural property, biens culturels, things, property law.
Denique si minimas in partis cuncta resolvi
cogere consuesset rerum natura creatrix,
iam nihil ex illis eadem reparare valeret.
Зрештою, якби творча природа речей
допустила поділ цілого на найменші
частинки, то вже нічого з них
відтворити було би не сила.
(Тит Лукрецій Кар «Про природу речей»
(І, v. 628–630)).

Актуальність теми. На роздуми щодо окресленої проблематики нас надихнула дискусія із розробниками проєкту закону України «Про культурні
товари» (відомий також під пізнішою назвою як проєкт закону України «Про
предмети культури»). На час написання статті внесення документа до Верховної Ради України досі лишається можливим у осяжній часовій перспективі. Однією з новацій проєкту є повсюдна заміна терміна «культурні цінності», що вживається у великій низці законодавчих актів України, на термін
«культурні товари»1 (у пізнішій редакції – «предмети культури»). Розробники
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пояснюють вибір терміна тим, що Регламент Ради ЄС 116/2009 від 18 грудня
2008 р., який по суті є основним актом європейського законодавства у царині
переміщення культурних цінностей, в англомовному варіанті має назву «On
the export of cultural goods», а одним зі значень слова «goods» є «товари». Російською мовою назву регламенту було офіційно перекладено саме так: «Об
экспорте товаров культурного назначения», що з огляду на тяглість традиції термінологічного запозичення у російських колег могло вплинути й на
використання відповідних термінів українським законодавцем. Той факт, що
значна частина культурних цінностей за законодавством України є res extra
commercio, тобто речами, вилученими з цивільного обігу, а значить такими,
що не можуть вважатися товаром, не став переконливим аргументом для розробників законопроєкту.
Проєктом пропонується, крім того, вилучення із музейного та архівного
законодавства вказівок на зв’язок із законодавством про охорону культурної
спадщини. Розробники прямо зазначають, що поняттям «культурна спадщина»
у законодавстві України охоплюється лише нерухома культурна спадщина, а
отже поняття культурної спадщини та культурних цінностей ніяк не перетинаються. Все це створює загрозу поглиблення термінологічних суперечностей,
що в підсумку може призвести до втрати концептуальної цілісності законодавства про культурну спадщину.
Огляд літератури. До проблематики розмежування понять «культурна
спадщина», «культурні цінності», «культурне надбання», «пам’ятки культури»
тощо зверталася велика кількість дослідників. Для нашої роботи особливе значення мають попередні ґрунтовні розвідки В. І. Акуленка2, а також дисертації
О. А. Менської3 А. О. Романюк4 та В. Ф. Зверховської5, безпосередньо присвячені проблематиці цивільно-правового розуміння культурної спадщини та
культурних цінностей. В кожній з цих дисертацій по-своєму робиться спроба
описати право культурної спадщини мовою цивілістики, що дає змогу розглядати
культурне надбання як частину цілісної юридичної моделі світу в цивілістичному розумінні. Враховуючи досвід попередників, спробуємо передусім запропонувати авторське бачення відповідних проблем, базуючись не стільки на
догматичному аналізі положень сучасних юридичних документів, скільки на
дослідженні історичних коренів основних дотичних понять у контексті правового світогляду відповідних часів.
Постановка проблеми дослідження. Норма ст. 54 Конституції України передбачає, що культурна спадщина охороняється законом. Доцільно при цьому
розглядати це поняття як таке, що охоплює також поняття культурних цінностей.
Водночас Закон України «Про охорону культурної спадщини» ці поняття ніяк не
узгоджує, а культурну спадщину розглядає просто як сукупність об’єктів культурної спадщини, під якими розуміє передусім матеріальні нерухомі об’єкти. З
іншого боку, Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей» мимоволі виконує роль базового акта щодо рухомої культурної спадщини. Термін «культурні цінності» у цьому Законі зводиться лише до рухомих
культурних цінностей. Деякі вказівки на єдність рухомої та нерухомої культурної
спадщини, а також її зв’язок з культурними цінностями, містять Закони України
«Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про
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Національний архівний фонд та архівні установи» тощо. Водночас Закон України «Про культуру», ведучи мову як про культурну спадщину, так і про культурні цінності, не встановлює ніякої ієрархії цих понять. Дещо на береги винесено
нематеріальну культурну спадщину, попри факт ратифікації Україною Конвенції
ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини.
Ще більші проблеми виникають в інших галузях законодавства, норми яких
можуть застосовуватися до аналізованої проблематики сфери регулювання.
Так, ст. 298 Кримінального кодексу України, що передусім стосується посягань
на об’єкти культурної спадщини, лишає за дужками посягання на рухомі культурні цінності. Ця прогалина утворилась унаслідок спроб узгодження з чинним
законодавством тексту первісної редакції ст. 298, що свого часу закономірно
виросла зі ст. 207 Кримінального кодексу УРСР 1960 р. В останній ішлося про
посягання на пам’ятки історії та культури, під якими радянське законодавство
розуміло як рухомі, так і нерухомі об’єкти.
Мета статті. Окреслені проблеми, що дедалі більше загострюються, стимулюють доктринальні пошуки для того, щоб зрештою розплутати один з найскладніших поняттєвих вузлів, що історично сформувався як в міжнародному
праві, так і в українському законодавстві. Вбачаємо своїм завданням з’ясувати
не лише зміст понять культурної спадщини та культурних цінностей, а й визначити філософські та історико-правові підвалини зв’язку цих понять як між
собою, так і з континентальним речовим правом.
Виклад основного матеріалу. Прийнято вважати, що поняття культурних
цінностей з’явилося в міжнародному праві раніше за поняття культурної спадщини. Гаазька конвенція 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку
збройного конфлікту зробила поняття культурних цінностей одним з центральних понять міжнародного права. Разом з тим відповідний термін в шести офіційних текстах Конвенції дещо різниться. Франкомовний текст послуговується
терміном «biens culturels» (культурні блага), англомовний – «cultural property»
(культурна власність або культурне майно), а в російськомовному тексті вживається поняття «культурные ценности». Іспанський термін «bienes culturales»
повністю слідує французькій моделі. Арабськe ( ةيفاقثلا ةيكلملاal-mulkiya alt̠aqāfiya) і китайське 文化财产 (wénhuà cáichǎn) можна приблизно перекласти як
культурне майно. Хоча всі тексти формально мають однакову юридичну силу, основною мовою міжнародного права на час створення Конвенції була французька
мова і через це (хоча й не тільки), термін «biens culturels» потребує окремої уваги.
Поняття «культурні блага» значною мірою витікає із засад французького
речового права. Термін «блага» у розумінні саме майнових благ є засадничою
категорією Цивільного Кодексу Наполеона 1804 р. Цей кодекс побудований на
старій інституційній системі, що передувала німецькій пандектній системі, яку
прийнято вважати прогресивнішою. Для інституційної системи є характерним
поділ цивільного кодексу на три книги. Цей поділ ґрунтується на настанові римського юриста Гая, що всяке право стосується або осіб, або речей, або позовів
(лат. – «actiones», що у широкому сенсі може означати будь-які вчинки)6. Власне
речове право в інституційній системі розкривається у другій книзі та становить,
таким чином, серцевину кодексу. Як свого роду юридичний опис матеріального
світу речове право з доктринального боку є вершиною французької цивілістики.
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Друга книга Французького цивільного кодексу, про яку йдеться, має назву
«Про блага та різні видозміни власності». Цю книгу відкриває ст. 516, яка говорить: «Tous les biens sont muebles ou immuebles»7 (всі блага є рухомими або нерухомими). Ще з дореволюційних часів склалася традиція перекладати термін
«biens» російською як «имущества»8, адже «biens» у своїй етимології виходить
від латинського слова «bona», що означає добро, майно, надбання. Граматично
слово «bona» є іменником середнього роду множини. Елементом множини
«bona» є «bonum», тобто певна майнова одиниця.
Французький Цивільний кодекс не визначає, що таке благо. Класичне
французьке доктринальне визначення говорить, що блага є матеріальними речами, що мають здатність бути привласненими (choses matérielles susceptibles
d’appropriation)10. Чинний Іспанський цивільний кодекс 1889 р., який серед
сучасних кодексів романських країн Західної Європи є найбільш подібним до
французького першозразка, у своїй ст. 333 робить спробу поєднання наведеного визначення благ з формулюванням цитованої вище ст. 516 Кодексу Наполеона: «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran
como bienes muebles o inmuebles»11 (всі речі, що є або можуть бути об’єктом
привласнення, розглядаються як рухомі або нерухомі блага).
Цивільний кодекс Королівства Італії 1865 р., що також засновувався на
тричленній інституційній системі, містив статтю 406 такого змісту: «Tutte le
cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili
o mobili»12 (всі речі, що можуть формувати об’єкт публічної чи приватної власності, є нерухомими чи рухомими благами). На перший погляд, це визначення
дуже подібне до іспанського, але воно зазнало певної еволюції в Цивільному
кодексі 1942 р., який є чинним і нині. Стаття 810 Кодексу 1942 р. лаконічно
вказує: «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»13 (благами є речі,
що можуть формувати об’єкт прав). У наступній ст. 811 під назвою «Disciplina
corporativa», що утворювала окрему секцію «Dei beni nell’ordine corporativo»
(про блага в корпоративному устрої), зазначалося: «блага в частині їх господарської ролі та вимог національного виробництва є підпорядкованими дисципліні корпоративного устрою»14. Ця фашистська стаття разом з усією секцією
була вилучена з Кодексу ще у 1944 р.15. Таким чином, лишається лише доволі
розмите визначення «благ» у ст. 810, в якій лише дієслово «formare» забезпечує
мінімальний рівень юридичної конкретики.
Можна відзначити, що романські кодекси за загальним правилом розуміють під благами насамперед матеріальні речі. Певним винятком тут є ст. 535
сучасного Румунського цивільного кодексу: «Sunt bunuri lucrurile, corporale sau
necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial»16 (благами є речі, тілесні або безтілесні, які становлять об’єкт патрімоніального права). Під патрімоніальним правом розуміються суб’єктивні права, які можуть мати грошову
оцінку і розглядаються як майно.
Майже сучасником Кодексу Наполеона була австрійська Всезагальна бюрґерська законокнига 1811 р. Хоча вона теж слідує інституційній моделі, замість терміна «благо» тут з’являється більш звичний нам і характерний для фактично всієї
подальшої германської традиції речового права термін «річ» (нім. – «Sache»)9.
На відміну від світоцентричного романського права, австрійське право в цій
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частині розвиває людиноцентристську модель. У першій книзі Австрійського кодексу дається визначення особи, похідним від якого є визначення речі у ст. 285, з
якої починається друга книга: «Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum
Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt»17 (усе,
що є відмінним від особи і слугує для використання людиною, в юридичному
сенсі називається річчю). Ця стаття досі зберігається в своїй первісній редакції,
але до неї була додана ст. 285а про особливий статус тварин, які не є речами і
охороняються спеціальним законом. Водночас там, де це не суперечить закону,
до тварин застосовуються законодавчі положення, встановлені щодо речей18.
Австрійській моделі слідував прийнятий 1867 р. перший Португальський
цивільний кодекс, у ст. 369 якого було закріплено: «Cousa diz-se em direito tudo
aquillo que carece de personalidade» (річчю в праві називається будь-що, чому
бракує особистості). Хоча португальске речове право послуговується поняттям «річ» замість поняття «благо», Кодекс 1867 своєрідно обіграв романське
визначення блага, закріпивши у ст. 370, що об’єктом присвоєння можуть бути
всі речі, які не вилучені з цивільного обігу (que não estão fóra do commercio)19.
Сучасний Португальський цивільний кодекс 1966 р. у своїй ст. 202 відмовився
від австрійської моделі визначення речі: Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser
objecto de relações jurídicas20 (річчю називається будь-що, що може бути об`єктом правовідносин). Водночас ця сама стаття слідує традиції «неблаговості»
речей, вилучених з цивільного обігу: «Розглядаються, однак, поза цивільним
обігом всякі речі, що не можуть бути об’єктом приватних прав, як ті, що перебувають у публічному домені, так і ті, що за своєю природою є такими, що не
підлягають індивідуальному привласненню»21.
Якщо Португалія є винятком серед романських країн, певною мірою тяжіючи до германських зразків речового права, то Нідерланди є зразком германської у мовному відношенні, але в історико-юридичному – значною мірою
романізованої країни. Стаття 1 Третьої книги нідерландського Burgerlijk Wetboek
дає доволі широке і своєрідне визначення благ: «Goederen zijn alle zaken en alle
vermogensrechten»22 (благами є всі речі і всі майнові права).
Зрештою підсумком еволюції германського речового права можна вважати
§ 90 німецької Бюрґерської законокниги 1899 р.: «Sachen im Sinne des Gesetzes
sind nur körperliche Gegenstände»23 (речами у сенсі цього закону є лише тілесні предмети). Принагідно відзначимо, що Швейцарський цивільний кодекс 1907 р.,
який подекуди розглядається як наступний прогресивний етап німецькомовної
кодифікації, теж застосовує термін «Sache», але не містить, як його визначення,
так і будь-якої основоположної класифікації речей24.
Тож у двох правових традиціях простежуються дві моделі рецепції римського права. Центральним елементом романського речового права є поняття
«благо», що походить від латинського «bonum», а германська традиція бере за
основу термін «річ», в основі якого лежить латинське «res»25. Остання традиція
ще з радянських часів остаточно усталилася у вітчизняному цивільному праві,
як і в інших країнах Східної Європи. Так, у Польщі деякий час діяв Кодекс
Наполеона, і в юридичному вжитку застосовувався польський термін «dobra»,
що був відповідником французького «biens»26. Але наразі в Польському цивільному кодексі використовується термін «rzeczy».
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Тепер повернемось до поняття культурних цінностей. На сайті EUR-lex можна ознайомитись із текстом згаданого на початку нашої статті Регламенту Ради ЄС
116/2009 від 18 грудня 2008 р. 23-ма офіційними мовами ЄС27. В більшості офіційних
текстів спостерігаються відповідники терміна «культурні блага», що є властивим як
для країн романської правової родини, (ісп. – «bienes culturales», іт. – «beni culturali»,
порт. – «bens culturais», рум. – «bunuri culturale», нідерл. – «cultuurgoederen»), так і
для більшості інших європейських країн (польськ. – «dobra kultury», хорв. – «kulturna
dobra», нім. – «Kulturgüter», данськ. – «kulturgoder», грецьк. – «πολιτιστικά αγαθά»).
Дещо особливими є болгарський та словенський варіанти (болг. – «паметници на културата» (пам’ятки культури), словен. – «predmeti kulturne dediščine»
(предмети культурної спадщини)), а також чеський варіант «kulturní statky»
(культурні статки). У литовському та естонському текстах, передусім з огляду
на радянське минуле цих країн, вживаються аналоги терміна «культурні цінності» (ест. – «kultuuriväärtused», лит. – «kultūros vertybės»). Єдиний словацький
текст оперує терміном «tovar kultúrneho charakteru», що ми схильні пов’язувати
з неадекватністю перекладу.
Англійське «cultural goods» як певний відхід від усталеного «cultural property»
(перехідний варіант – «cultural properties») є дослівною калькою французького терміна, але одним зі значень слова «goods» є «товари», чого немає у фр. «biens». Це і
породжує різночитання серед нефахівців.
Постає питання, з чим саме можна пов’язати домінування франкомовного підходу до визначення культурних цінностей, який у підсумку, як ми бачимо, нав’язано германським країнам з іншою моделлю речового права і навіть англійській мові, для якої подібні «поступки» є зовсім незвичними. Як видається,
ключ до розуміння проблеми лежить у філософському підґрунті французького
речового права. Німецьке поняття речі «Sache» відображає раціоналістичний
світогляд людини ХІХ ст. з вірою в прогрес і можливість зрештою повністю
приборкати світ за допомогою людського розуму. Матерія в такій юридичній
картині світу постає просто сукупністю речей. Річ як частина матерії приховує
в собі всі складнощі та індивідуальні особливості, які належить з’ясувати. Цій
позитивістській любові до деталей тут слугує надійним опертям складність і
багатозначність латинського слова «res».
Зовсім інший світогляд законодавця простежується у французькому Цивільному кодексі. Барокове мислення всіляко обсмоктувало фундаментальні
загадки буття та наполягало на принциповій неможливості пізнання світу.
Через юридичну конструкцію чутливості майнових благ до привласнення
(від фр. – «susceptibilité d’appropriation») підкреслюється, що лише певна
частина світу здатна бути освоєною людиною. Тепер уже «res» є не елементарною частиною, а вселенською цілістю, яку французька доктрина називає
загальною річчю (фр. – «chose commune»). Звідси слідувало правило: «tous
les biens sont des choses mais que toutes les choses ne sont pas des biens» (всі
блага є речами, але не всі речі є благами)28. Так, із океану ми можемо набрати
відро води. Ця вода і буде для нас «bien», оскільки може стати об’єктом привласнення. Але скільки б відер ми не черпали, ми не можемо привласнити весь
океан з його хвилями, течіями та життям, що в ньому вирує. Утім, оскільки
Кодекс серед різновидів благ передбачає також певні види майнових прав, на
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сьогодні усталилась доктринальна позиція, що як всі блага не є всіма речами,
так і всі речі не є всіма благами29, але на метафізиці права культурних цінностей остання модифікація особливо не позначилась.
Висновки. Дещо архаїчна і складна філософія Кодексу Наполеона несподівано стає актуальною, коли ми говоримо про інтеграцію понять культурної
спадщини та культурних цінностей. Історично ці поняття змінюють одне одного в різних конвенціях, рекомендаціях та інших міжнародних актах, дуже
рідко і складно співіснуючи в межах одного нормативного тексту30. Термін
«культурні блага» слугує містком до континентального речового права, дає
змогу повноцінно задіяти в цій царині відповідний інструментарій, маючи
справу з культурними цінностями як з особливим різновидом майна. Разом з
тим, охороняючи культурну спадщину, ми не лише опікуємось майном, адже
значно більш цінним для нас є зберегти те, до чого ми не можемо ні доторкнутися, ні подекуди навіть збагнути. В цій ситуації нам приходить на допомогу
абстрактніше поняття культурної спадщини. Кажучи суворо юридично, ми
можемо розуміти культурну спадщину як свого роду «chose commune» – сукупність рухомих і нерухомих культурних благ та нематеріальної культурної спадщини. Саме за цією моделлю пішов французький законодавець у
ст. L111-1 Кодексу про культурну спадщину31, в чому ми вбачаємо відгомін
попередніх традицій французької цивілістики.
Разом з тим повністю відокремити матеріальне від нематеріального неможливо, оскільки кожен матеріальний об’єкт культурної спадщини містить
своє нематеріальне послання і саме в цьому полягає його найбільша автентика і цінність. Тут мимоволі пригадуються загадкові «сльози речей» (лат. –
«lacrimae rerum») Вергілія (Aeneid, I, v. 466) або естетичний принцип японської поезії «моно но аваре» (物の哀れ – сумна чарівливість речей)32. Російська
дослідниця М. П. Герасимова, аналізуючи творчість Кавабати Ясунарі, пише,
що, на думку автора, призначення речі не в тому, щоб приносити користь та естетичне задоволення, а в тому, щоб долати час, об’єднуючи живих і мертвих33.
«Мені подобається, коли будинок, де живе самотня жінка, має старий і занедбаний вигляд...» – пише японська середньовічна письменниця Сей-Сьонагон34. Будучи повністю чужою для споживацької свідомості сучасних суб’єктів прийняття рішень та розбещених видовищами туристів, ця ідея закладена
в самій природі права культурної спадщини, що особливо проявляється у текстах деяких правових пам’яток. Так, у 3-му пункті преамбули мексиканського
Закону 1914 р. щодо збереження пам’яток історії і мистецтва вказувалося, що
пам’ятки слід захищати не лише від руйнування, а й від реставрації, що нищить автентичність і доказову силу (fuerza probatoria) пам’ятки35.
У давньокитайському трактаті Джвандзи читаємо: «Якщо бачити все відмінним, то існують печінка і жовчний міхур, край Чу і край Юе. Якщо бачити
все тотожним, тоді тьма-тьмуща речей єдина»36. Право культурної спадщини
має давати можливість одночасно бачити все відмінним і тотожним, але нам
видається, що абстрактне «єдине» в ньому має превалювати. Тут пригадується, як серед заперечних аргументів щодо запровадження в Україні спеціального національного правового режиму охорони пам’яток ЮНЕСКО фігурувало положення статті 5 Паризької конвенції ЮНЕСКО 1972 р., згідно
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з якою держави зобов’язалися проводити загальну політику (general policy)
щодо культурної та природної спадщини. Тож доцільно слідувати іншій настанові Джвандзи: «Самому лиш іти за ходою речей, не шукаючи зиску – тоді
у Піднебесній буде порядок!»37.
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Malyshev Oleksandr. Cultural Heritage in Juridical Realm of Things
Introduction. This article deals with the concepts of cultural heritage and cultural property from the standpoint of legal history and philosophy. This research reflection was inspired
by the Draft Law of Ukraine “On Cultural Market Goods”. The author follows the path determined by language and by peculiarities of civil law tradition. It is high time to return to a
dialectical understanding of Romance and Germanic traditions as two contradictive poles of
heritage law understanding in Continental Europe.
The aim of the article is the analysis of the correlation of “cultural heritage” and “cultural property” notions within international law and national law of Ukraine, and integration
of these notions into the united concept of heritage law.
Results. First, the fundamental terms and definitions – for instance, “bien” (French) and
“Sache” (German) – related to the property law have been analysed in relevant civil codes of
Romance and Germanic traditions. The property law in the civil law tradition provides a certain legal description of the whole visible and abstract world. Hence, the way passed from the
Napoleonic Code to the German Bürgerliches Gesetzbuch was both the development of legal
forms, as well as the evolution of the world outlook reflected in the legal texts.
In the French Code civil, one can observe a baroque pattern of the world of things, especially
manifested by a difficult correlation between “bien” and “chose” concepts. The definition of
“Sache” in Bürgerliches Gesetzbuch demonstrates the positivistic world vision. Because Bürgerliches Gesetzbuch is more advanced from the legal drafting methodology, its specific patterns
and notions were implemented by the civil codes of the majority of European countries. On the
contrary, in the heritage law realm, the Romance “bien” concept has been dominating.
Conclusions. Paper states that the Romance law tradition and, particularly, the French
doctrine of the civil law have a determining impact on the roots and on the formation of the
modern vision of the cultural property. Hence, such doctrinal foundations seem to be efficient
for a systematic and organic comprehension of the heritage law.
Key words: cultural heritage, cultural property, biens culturels, things, property law.
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ДЕЯКІ РИСИ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
ДАВНЬОЇ РУСІ КНЯЖОЇ ДОБИ ЯК ДЖЕРЕЛ ПРАВА
Досліджуються питання належності деяким приватноправовим договорам публічно-правових рис, зокрема встановлення ними загальнообов’язкових нормативно-правових
вимог. Дається оцінка причин виникнення таких приписів у давньоруських договорах, для
чого розкриваються особливості функціонування давньоруського права та законодавства.
Ключові слова: Київська Русь, Давня Русь, середньовічне право, давньоруське право,
приватноправовий акт, договір, джерело права.
Роминский Е. В. Некоторые черты частноправовых договоров Древней Руси
княжеского периода как источников права
Исследуются вопросы наличия в некоторых частноправовых договорах публично-правовых черт, в частности возможность установления ими общеобязательных
нормативно-правовых предписаний. Дается оценка причин возникновения таких предписаний в древнерусских договорах, для чего раскрываются особенности функционирования древнерусского права и законодательства.
Ключевые слова: Киевская Русь, Древняя Русь, средневековое право, древнерусское
право, частноправовой акт, договор, источник права.
Rominskyi Yevhen. Some features of the private treaties of Old Rus of the princely
era as sources of law
The issues of occurrence of public law features in some private treaties are explored, including the possibility of establishment of mandatory legal requirements through such treaties.
The reasons for the emergence of such special features in the Old Rus treaties are reviewed,
wherefore the special features of the functioning of Old Rus law and legislation are revealed.
Key words: Kievan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, Private Legal Act,
Source of Law.

Актуальність. Бурхливий розвиток спеціальних історичних дисциплін,
зокрема археології, сфрагістики та дипломатики, створює умови для постійного поповнення кола історичних пам’яток, які містять важливу інформацію
щодо історії Давньої Русі. Не менше можливостей дає і діджиталізація інформаційно-наукового простору, що сприяє ширшому доступу до раніше віднайдених, але слабо введених до наукового обігу першоджерел. Ці фактори
створюють умови для регулярного перегляду уявлень про історико-правову
реальність минулого, зокрема і Давньої Русі княжої доби. Порушене питання
приватноправових договорів як джерел права дасть змогу з нетрадиційних
засад оцінити розвиток та еволюцію давньоруського права та законодавства.
Постановка питання. Договірні відносини в Давній Русі княжої доби та
державних утвореннях, що згодом постали на тих самих теренах, мали особливе
* Rominskyi Yevhen, Research Officer
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значення. Загалом у вітчизняній юридичній науці домінує позиція щодо розвитку
договірних відносин передусім у «цивільному» праві, що є прямим наступником
римського права. Натомість ставлення до вітчизняного середньовічного права
зводиться до того, що тут діяло переважно звичаєве право та княже законодавство.
І ті, і ті норми розглядаються переважно як імперативні, а не диспозитивні. Втім,
наявні джерела дають змогу висвітлити багатогранну структуру історико-правової
реальності Давньої Русі, яка не була обмежена звичаєм чи законом, і на договори,
як у публічній, так і у приватній сферах покладалося широке коло завдань.
Мета та завдання. Ця робота покликана поєднати теоретичні підходи до
ролі договору у суспільствах на ранніх етапах розвитку з тими відомостями
про Давню Русь княжої доби, які донесли до нас першоджерела. Це дасть змогу розкрити особливості давньоруської історико-правової реальності, зокрема,
поглянути на особливості правотворення.
Огляд літератури. Провідне місце у вивченні давньоруського акта належить
джерелознавчим і дипломатичним дослідженням. Починаючи від ранніх праць
О. С. Лаппо-Данилевського та його учня С. Н. Валка, тексти приватних актів
багаторазово видавалися, піддавалися внутрішній та зовнішній критиці, діставали
найширше археографічне та дипломатичне висвітлення1. Це передусім праці
Л. В. Черепніна2, М. М. Тихомирова3, В. Ф. Андрєєва4, Ю. Г. Алєксєєва5, В. М. Панеяха6, В. Л. Яніна7, О. А. Купчинського8, А. Л. Грязного9. Окремо слід зупинитися
на постаті Сергія Михайловича Каштанова – найзначнішого дослідника давньоруської дипломатики, з під пера якого вийшли не один десяток відповідних
праць за останні 50 років10. Зокрема, і ряд розвідок щодо приватних актів Давньої
Русі11. Важливе значення для вивчення давньоруського права загалом, і приватних актів безпосередньо, становлять дослідження сучасних лінгвістів і текстологів давньоруської мови таких, як А. А. Залізняк, О. О. Гіппіус, С. М. Міхєєв
тощо. Натомість у історико-правовій науці останніх десятиліть давньоруський
приватний акт не отримав належної уваги. Чи не єдиним позитивним прикладом
слід назвати дослідження Ю. В. Оспєнніковим приватних актів Північно-Східної
Русі ХІІ–ХІV ст.12, хоча здебільшого воно має описовий характер і на ролі договорів як засобу праворегулювання та правотворення не зупиняється.
Загальним місцем для вітчизняної і всієї пострадянської правової науки
є визнання першості академіка ВУАН Федора Васильовича Тарановського в
царині теоретичного визначення правових витоків договірного врегулювання
міжродових стосунків13. Так, академік Тарановський підкреслював роль договору як регулятора між замкнутими системами права, що діяли в окремих
суспільних групах (родах, общинах, станах) у період до створення централізованої держави14. Науковець докладно не зупинявся на цій проблемі і лише
в загальних рисах прив’язував її до реального історичного матеріалу. Однак
ймовірно саме його незгасаючий інтерес до названих питань сприяв тому, що
роллю договорів у Давній Русі почав займатися його учень І. І. Яковкін15. Він відзначив договірний характер відносин між соціальними групами у суспільстві, що
розвивається16. Причому такими соціальними групами можуть бути і громади, і
стани17, а самі договори є такими, що творять нове право18. Більше того, вчений
наголосив, що договірні норми в міжстанових та міжобщинних відносинах будуть
мати домінуюче значення, порівняно з нормами звичаєвого права, існуючими в
них19. Якщо ж стороною договору є особа, наділена автономною владою, то може
РОЗДІЛ 2 • Історія держави і права. Історія юридичної науки

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
182
відбуватися процес взаємного перетікання договірних норм у звичаєві та навпаки20. Висновки Яковкіна тим більш цікаві, оскільки він зосереджувався саме на
вивченні давньоруського права. На превеликий жаль, громадянська війна, а по
ній – новий радянській підхід до науки, не дали змоги Яковкіну завершити його
дослідження з історії договору, але подарували науці видатного археографа.
Слід звернути увагу на те, що приватноправові акти цілком слушно названими дослідниками пов’язуються з міжродовими стосунками. Ледь не найкраще це питання було розкрито учнем іншого видатного історика давньоруського
права В. І. Сергеєвича С. Б. Веселовським. Досліджуючи історію земельної
власності на Русі у ХІІ–XVI ст., він приділив увагу і тим рисам суспільства,
які розкривалися на основі вивчення джерел: «все суспільство удільної доби, а
частково і Московської держави, складалося з більших та менших стільників.
Доволі часто ці стільники були дуже незначних розмірів. Це – якась служила
людина з 5–6 селянськими дворищами в своєму помісті чи вотчині, мале село
чи група сіл, пожертвуваних монастирю благочестивим вкладником, група сокольників, бортників чи риболовів зі своїми сім’ями та родичами, причт соборного чи
сільського храму з декількома половниками на церковній землі тощо. Кожен зі
стільників являв собою самостійну, більш чи менш відособлену господарську,
податну та адміністративну одиницю»21. Особливо слід зазначити те, що ці слова
були написані виключно спираючись на публічні та дуже мале коло приватних
актів, адже ще не були відомі ані берестяні грамоти, ані графіті на стінах храмів,
які сьогодні є провідним джерелом інформації про соціальну структуру давньоруського суспільства. Не менш цікавою є думка вченого і щодо ролі договору
в Давній Русі, адже він підкреслює те, що: «жива правотворчість контрагентів
різних правочинів не була обмежена загальним правом чи княжими указами та
наперед встановленими формами правочинів»22.
У сучасній правовій науці маємо відзначити увагу до проблеми переважно з
боку теоретиків права, які бодай і в загальних рисах, але звертають увагу на роль
договору в додержавних і ранньодержавних суспільствах23. Зокрема, можна згадати
дослідження Т. В. Кашаніної, яка головними джерелами (формами) станового
права визначає саме нормативно-правові договори24. Це зумовлено особливостями
останнього, як такого, що було не універсальним і призначалося переважно для
врегулювання правовідносин між конкретно визначеними суб’єктами25. А його
зміст характеризувався змішанням положень нормативного, правозастосовного
та взагалі неправового змісту тощо26. Певну увагу проблемі міжродових і міжсуспільних договорів було також приділено в дослідженнях з історії міжнародного
права, однак так само переважно у доволі загальних рисах27.
Як уже зазначалося, власне давньоруські матеріали переважно досліджуються
в царині допоміжних історичних дисциплін. Так, їх доволі вузьке коло значно
обмежує можливість для отримання інформації для узагальнення, однак завдяки
археологічним та сфрагістичним знахідкам, а саме берестяним грамотам, графіті
на стінах храмів, епінрафіції тощо, на сьогодні набагато більше відомо про приватні
акти, ніж про діюче княже законодавство, а тим паче про звичаєві норми та традиції
Давньої Русі княжої доби. Наразі коло матеріалів, що висвітлюють певні аспекти
юридичного життя досліджуваної доби, зокрема і щодо приватних договірних
відносин, ледь не щороку доповнюється новими пам’ятками. Так, вже 2019 року
віднайдено першу берестяну грамоту, яка є частиною протоколу допиту28.

183
Важливо зазначити, що чимало прихильників має точка зору про те, що незважаючи на поширеність писемності в давньоруському суспільстві, договори
укладалися майже виключно в усній формі, де вирішальну роль грали свідки,
а не безмовний текст29. І дійсно, вимога «поставити послухів» чи звернення до
послухів щодо підтвердження факту певної угоди доволі широко відомі берестяним грамотам та графіті. Зокрема, у найдавнішому відомому тексті договору
купівлі-продажу з теренів Русі, а саме у т. зв. договорі княгині Всеволодової
щодо купівлі Боянової землі, що вміщений на стіні Софії Київської, подано
повний перелік послухів з обох боків30. Однак в 2010 р. у Старій Русі знайдена
грамота, яка дістала № 4331. Вона є письмовим зобов’язанням виступити поручителем щодо певної грошової суми та не містить у тексті посилань на свідків.
Грамота датується періодом від останньої чверті ХІІ ст. до кінця першої чверті
ХІІІ ст., але ймовірніше ближче до першої дати. Тому писане зобов’язання могло
бути самостійним свідченням волі особи на рівні з підтвердженням послухів.
Цей шлях еволюції уявлень про формальні вимоги до правочину видається
цілком логічним і показує один зі шляхів гарантування факту укладення сторонами певної угоди, який, судячи за пам’ятками, доступними на сьогодні, стане
дуже поширеним, починаючи з кінця ХІІІ ст., а більше з другої половини і кінця
XIV ст., тобто з часів, коли фіксується початок зростання кількості писаних
приватноправових актів, як у північних, так і у південних землях Русі.
Причина ж нам гарно відома з тих самих берестяних грамот: наявність послухів аж ніяк не гарантувала того, що правочин не буде спростований іншою стороною чи третьою особою. Скарги посадовцям, патронам чи родичам у тому, що
когось безпідставно княжі отроки, які виконували і функцію сучасних приставів чи
судових виконавців, «пограбували за чийсь борг», є доволі поширеними серед віднайдених текстів. Ледь не найдокладніше така історія описана у новгородській берестяній грамоті № 531, яка є листом про допомогу від Анни до її брата Клімяти32.
Це можна було б розглядати як окремі явища або випадковості і не вбачати
зв’язок між поширенням писемного акта та проблемою свідків, однак ця ж таки
проблема свідків відзначається і в давньоруській правовій літературі. Зокрема,
до нашого часу збереглися дві тематичні систематизації правових приписів, які
зосереджують свою увагу на питанні свідків: «Про послухів та число їх» зі складу «Мірила праведного»33, «Глави про послухів» зі складу «Книг законних»34.
Вибірки з різних правових текстів, поширених на Русі, зосереджені на проблемі
кількості і якості послухів, як при розгляді судових справ, так і при укладенні
угод. Слід зазначити, що не слід цілковито ототожнювати давньоруське слово
«послух» із сучасним «свідок»: послух це також і певний соціальний стан особи,
яка може бути послухом, і не завжди власне свідок подій. Частіше це людина,
яка може засвідчити необхідні якості певної особи чи групи осіб. Тож хоча в цій
роботі слова вживаються як синоніми, але з урахуванням цих особливостей.
З Давньої Русі княжої доби до сьогодні дійшло декілька компілятивних
праць, які виступають порадниками для суддів. Однак є особливість, яка вирізняє пам’ятки «Про послухів та число їх» і «Главу про послухів» серед інших таких текстів. Вони є суто практичними юридичними текстами і складені за такою
ж схемою, як і інші суто правові тексти. Натомість питання судового процесу в
правових збірках висвітлювалися переважно у формі повчань. Для прикладу це
збірник повчань, який становить вступну частину до «Мірила праведного»,35
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до якого входять, зокрема, «Слово св. пр. Ісаії до немилостивих князів і злих
суддів», «Слово о судіях і волостелях, ємлющих мзду и не в правду судящих»,
«Слово Сірахово на немилостиві князі, оже не в правду судять», «К судіям»,
«Слово св. Василя о судіях і про клевети» тощо. Подібні тексти вміщені і до
інших правових збірок: «Св. Василя. Предсловіє» та «Св. Василя єже о судіях і
о клеветах» у складі юридичного збірника, вміщеного у т. зв. 4-му Троїцькому
рукописі36; «Нища не помилувати…» зі складу збірника «Суд Ярослава князя.
Устав о всяцих пошлинах и о уроцех» (т. зв. Пушкінський збірник)37; вступна стаття до тексту «Руської правди», яка починається словами «Писано бо
єсть…», зі складу юридичного збірника, вміщеного у додатку до Новгородського першого літопису (т. зв. Археографічний збірник)38 тощо.
Згадуючи ці приклади, маємо відзначити саме особливість «Про послухів
та число їх» і «Глави про послухів» як настанов і рекомендацій, на відміну від
повчально-умовляльного жанру «Слів». Можемо зробити висновок, що проблема свідків добре була відома давньоруським правникам і вони приділяли
зусилля для її розв’язання.
Один зі шляхів розв’язання зазначених проблем знаходимо у текстах примирних договорів, відомих під назвою рядних грамот, а саме запровадження
публічно-правової санкції в самому тексті акта. Такі договори становили одну з
найважливіших груп приватноправових актів, оскільки вони спрямовувалися на
зупинення суспільного конфлікту, а тому не викликає подиву, що саме в їх текстах
знаходимо такі вимоги. Зазначимо, що це саме писані грамоти, оскільки про існування усних угод, підкріплених публічно-правовою санкцією, наразі з джерел
невідомо. Найдавніші тексти таких грамот сягають кінця ХІІІ ст. і походять з
двох вкрай віддалених територій Русі: з Берегового на Закарпатті та з Пскова39.
Немає потреби докладно тут зупинятися на проблемі примирних договорів,
яка висвітлена автором у попередніх працях40, але необхідно відповісти на
питання про те, чи слід віднести описану у формі публічно-правової санкції
новелу до певної місцевої традиції чи звичаю, або розглядати її як наслідок
творчості правників чи певного князя. Наразі відповісти однозначно на це питання не видається можливим, але найімовірнішим є варіант, коли такі положення були викладені в певних правових текстах. І законодавчі акти, які тоді
були представлені переважно уставними грамотами, і тим більше регіональне
за своєю природою звичаєве право, навряд чи могли бути джерелом для майже
одночасно укладених договорів на такій великій відстані. До того ж, Берегове
лише незадовго перед цим було приєднане до Галицького столу. Додамо, що ці
рядні грамоти не лише містять у собі публічно-правові санкції, а й є однаковими за розмірами штрафів. За таких обставин найімовірніше, що джерелом
для них слугував певний писаний текст, що тоді був поширений щонайменше
в Галицькій землі та у Пскові. Однак такий висновок є лише припущенням.
Отже, підсумовуючи викладене, маємо зазначити, що щонайменше частина
приватноправових договорів на кінець ХІІІ ст. містила в собі публічно-правові
санкції як засіб забезпечення їх дотримання, поєднавши в собі приватноправові, правозастосовні та правотворчі риси. Такі договори були писаними, зазвичай містили і перелік свідків.
На сьогодні вкрай мало відомо про ранню історію рядних грамот. Як уже
зазначалося, найдавніші наявні тексти не є старшими кінця ХІІІ ст., однак деякі
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з числа берестяних грамот ХІІ–ХІІІ ст. можна віднести до пропозицій укласти
такий договір. Більшість рядних грамот походить з теренів Новгорода і датується XV ст., що зумовлено передусім кращою збереженістю, як археологічних
пам’яток у названому регіоні, так і загалом актового матеріалу, який походить
з XV ст. та подальших століть. Щонайменше в XV ст. примирні договори могли
укладатися навіть після винесення рішення судом, з його урахуванням, чи скасовуючи вирок41. Останній факт, своєю чергою, дає змогу поглибленіше оцінити
причини, чому приватноправові акти містили в собі правовстановлюючі норми,
поєднуючи в собі як риси приватноправових, так і публічно-правових актів.
Особливістю законодавства Давньої Русі княжої доби, яка принципово
контрастує з сучасними уявленнями про нормативність, було те, що будь-яка
настанова князя, хоч його судове рішення, хоч видана ним уставна грамота
чи навіть устав у певній сфері, беззастережно діяли лише за його правління.
Можна було б очікувати наступності щодо правових питань при успадкуванні
влади від батька до сина, оскільки за таких обставин рішення попереднього
правителя мали б ореол родової сакральності, в основі якої повага до батька.
Однак успадкування стола від брата до брата і від дядька до племінника, та
ще й часто порушуване, коли стіл підряд займали антагоністичні князі, робила
таку наступність права просто неможливою. Не дарма спільною рисою давньоруських договорів громад (народу) з князями є тема незмінності рішень попередника у призначеннях, судових рішеннях тощо42. Так само й духовні ідеологи
та пересічні, але добре освічені автори-літописці звертали увагу на наступність
у частині правових рішень як на велику чесноту43: В «Слові про закон і благодать» митрополит Іларіон до числа важливих чеснот князя Ярослава Мудрого
відніс те, що той: «не рушаща твоих [батька – Є.Р.] уставъ, нъ утвержающа, ни
умаляюща твоему благовєрию положениа»; ті ж слова літописець вніс до «Похвали князю Володимиру Васильковичу» про князя Мстислава Даниловича,
що правив на Волині наприкінці життя та по смерті Володимира: «Добрє зєло
послоухъ братє твои Мьстиславь, егоже сотвори Г[оспод]ь намєстника по тобє
твоемоу вл[ады]ч[єс]твоу. Не роушаща твоихъ оуставъ, но оутвержающа»44.
Великі ж збірники права, на кшталт «Мірила праведного» чи т. зв. Пушкінського збірника, були скоріш дорадчими книгами, що містили в собі розлогі настанови та поради для суддів. Тому немає підстав розглядати ці джерела
як акти прямої дії. Хоча норми тієї ж Руської Правди були цілком діючими
в суспільстві, що неодноразово підтверджено наявними давньоруськими приватними актами. Як не дивно, але багато років тому і щодо іншого права, англосакського, вкрай точно ситуацію описав Марк Блок: оскільки право було
писане тією ж мовою, якою володіли і судді, і поважні представники громади,
то вони могли користуватися ним, що дало змогу уникнути ситуації, типової
для тої ж імперії франків, коли писане латиною право стало недоступним для
загального сприйняття45. Це повною мірою відповідає і давньоруській ситуації: писане право забезпечувало поширеність норм на усій території під рукою
руських князів, а також тих земель, що перейшли під іноземне правління але
зберегли культурну і правову автономію. Водночас таке писане право не мало
прямої дії, залишаючись дорадчим, однак вкрай поважним текстом. Судді спиралися на нього, а частота вживання ув’язувала щонайменше частину норм із
повсякденням всього суспільства, зокрема і неписемної його частини, роблячи
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такі норми частиною традиційних уявлень про право. Втім, як би там не було,
ці тексти лишалися лише дорадчими.
За названих умов цілком логічно, що до складу найважливіших приватноправових актів почали включати певні нові правові конструкції, надаючи
таким актам публічно-правових рис. Зокрема, це і традиція запровадження
публічно-правових санкцій у рядних грамотах, про яку йшлося вище.
Висновки. Змішання у складі давньоруських приватноправових актів положень, типових для приватноправових, правозастосовних і правотворчих актів,
набуло поширення не пізніше кінця ХІІІ ст. на доволі широких теренах Давньої Русі. Причиною цього насамперед був персоніфікований характер законодавства, коли акти певного князя мали беззастережну загальнообов’язкову
силу лише за його правління. Що, з однієї сторони, обмежувало можливості
до розвитку законодавства через доповнення його дедалі новими приписами та
створенням моделі однотипного тлумачення певних положень через розвиток
правових принципів, а з іншої – відкривало простір для сваволі з боку суддів
і заінтересованих осіб у разі зміни правителя. За таких обставин розширення
положень приватних актів, зокрема закріплення в їх тексті публічно-правових
санкцій, сприяло більшій взаємній захищеності сторін правочину. Виникнення
положення про закріплення публічно-правових санкцій у текстах примирних
договорів можна пов’язувати з нормотворчістю давньоруських правників, адже
лише писане право могло забезпечити повну однаковість підходів на просторі
сотень кілометрів у цілковито непов’язаних регіонах Давньої Русі. Втім, такий
висновок відображає сучасний стан знань про приватноправові акти та історико-правову реальність Давньої Русі княжої доби загалом. Як зазначалося на
початку, регулярне введення до наукового обігу нових історичних джерел та
переосмислення вже відомих, але малодосліджених, що є особливістю сьогодення, сприяє постійному уточненню наукових позицій, а отже, й новим дослідженням. Також зазначимо, що досі практично не досліджуваною лишається
доля давньоруського приватноправового акта на теренах давньоруських земель
у складі Великого князівства Литовського, королівств Польського й Угорського
та Молдавського князівства у XIV–XV ст., що також потребує висвітлення.
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Rominskyi Yevhen. Some features of the private treaties of Old Rus of the princely era
as sources of law
Introduction. The article gives an assessment, from the point of view of law, of the development of the Old Rus private legal acts as a source of law, the attention is drawn to the social and
legal causes of its evolution.
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The aim of the article. The research proposes to apply the existing theoretical developments on
the role of the treaty as a source of law in pre- and early-state societies to the information about the
private legal acts of Old Rus of the princely era. It also covers the development of written private legal
acts in the aforementioned days under the influence of ideas about law and legislation of the time.
Methods and results. In the last hundred years, the national and Soviet legal sciences have
paid particular attention to the problem of contractual relations in potestary societies. Concepts
have been developed on the role of the treaty as a leading source of regulating the relations
between particular strata (tribes, tribes, communities, social states, etc.) before the emergence
and strengthening of the state. It is noted that the normativity of such treaties was provided by the
very fact of their recognition by the state (court) as proper sources. In turn, in the conditions of
weakness of legislative regulation, the treaties acted not so much as acts of enforcement, as they
combined several features inherent in different types of acts: private and public-law, including
rulemaking. Such features were especially inherent in the treaties of the medieval era.
These theoretical provisions can be combined with the available information about the social
system, law and acts of Old Rus of the princely era, that is, the period from the rise of the East
Slavic proto-state formation of the Rurik princes and to the middle of the XIV century. when social
processes in the Old Rus began to evolve dynamically under the influence of external and internal
factors. The rapid progress of the study of ancient Russian heritage by special historical disciplines,
such as archeology, sigillography, diplomacy, etc., contributes to such research. The emergence of
new primary sources allows us to review the earlier ideas about the nature of an ancient private act
and its significance in the coverage of the historical and legal reality of Old Rus of the princely era.
Conclusions. Particular attention is paid to conciliation treaties (ryadnye gramoty) in comparison with other private legal acts. Of particular interest is the consolidation in their texts of public-law
sanctions unknown to other sources. The assumption is made about the origin of such sanctions from
a certain written legal text, which has led to the widespread geographical distribution of such rare
documents. The characteristic of princely legislation is given, in particular the weight is given to its
extreme personification, when the acts of one prince were not of fundamental importance to the new
one. Attention is also paid to the problem of unreliable obedience and the ways to solve it.
Key words: Kievan Rus, Old Rus, Medieval Law, Old Rus Law, Treaty, Private Legal Act,
Source of Law.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ:
АКСІОЛОГІЧНІ, ОНТОЛОГІЧНІ ТА ТЕЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
У статті досліджуються актуальні конституційно-правові проблеми становлення
та реалізації контрольної діяльності омбудсманів у сучасному світі. Доводиться, що
історія розвитку, причини виникнення, процеси інституціоналізації та конституювання омбудсманівських служб у сучасному світі, перманентна трансформація їх функцій
та диференціація їх спеціалізації є свідченням удосконалення класичної системи поділу
влади. Стверджується, що функціональна відокремленість, незалежність та організаційна різноманітність контрольних органів, насамперед омбудсманів, є свідченням
формування контрольної влади, концептуальна ідея якої полягає в існуванні системи організаційних, нормативних, інституційних заходів, для забезпечення контролю над публічною владою. Робиться висновок, що фундаментальні конституційні цінності, серед
яких – насамперед права людини та відповідальна перед нею влада, є функціонально-телеологічною домінантою діяльності омбудсмана, доцільність заснування та практика
функціонування якого, по суті, й зумовлена вирішенням цих взаємопов’язаних завдань.
Ключові слова: омбудсман, права людини, контроль, контрольна влада, правова
держава, демократія.
Батанов А. В. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности
омбудсманов в современном мире: аксиологические, онтологические и телеологические аспекты
В статье исследуются актуальные конституционно-правовые проблемы становления и реализации контрольной деятельности омбудсманов в современном мире. Доказывается, что история развития, причины возникновения, процессы институционализации
и конституирования омбудсмановских служб в современном мире, перманентная трансформация их функций и дифференциация их специализации является свидетельством
усовершенствования классической системы разделения властей. Утверждается, что
функциональная обособленность, независимость и организационное разнообразие контрольных органов, прежде всего омбудсманов, является свидетельством формирования контрольной власти, концептуальная идея которой заключается в существовании
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системы организационных, нормативных, институциональных мер, для обеспечения
контроля над публичной властью. Делается вывод, что фундаментальные конституционные ценности, среди которых – прежде всего права человека и ответственная перед ним власть, являются функционально-телеологической доминантой деятельности
омбудсмана, целесообразность создания и практика функционирования которого, по
сути, и обусловлена решением этих взаимосвязанных задач.
Ключевые слова: омбудсман, права человека, контроль, контрольная власть, правовое государство, демократия.
Batanov Oleksandr. Constitutional and legal foundations of the control activities of
the Ombudsman in the modern world: axiological, ontological and teleological aspects
The article examines the current constitutional and legal problems of the formation and
implementation of the control activities of ombudsman in the modern world. It is proved that the
history of development, the causes, the processes of institutionalization and constitution of Ombudsman services in the modern world, the permanent transformation of their functions and the
differentiation of their specialization are evidence of the improvement of the classical system of
separation of powers. It is argued that the functional isolation, independence and organizational
diversity of control bodies, primarily ombudsman, is evidence of the formation of control power,
the conceptual idea of which is the existence of a system of organizational, regulatory, institutional measures to ensure control over public authority. It is concluded that fundamental constitutional values, among which, first of all, human rights and the authority responsible to him are
the functional and teleological dominant activity of the Ombudsman, the feasibility of creating
and the practice of functioning of which, in fact, is due to the solution of these interrelated tasks.
Key words: ombudsman, human rights, control, control power, rule of law, democracy.

Вступ. Права людини сьогодні є однією з ключових проблем юридичної
доктрини та практики конституційного правокористування, які розглядаються
з широких та різноманітних позицій – з філософсько-гуманістичної точки зору,
в аспекті сутності та явища публічної влади, її завдань і функцій, принципів
модернізації політичної та правової системи, проведення соціально-економічної
та культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю,
тероризмом тощо. По суті, права людини «відкрили фундаментальну тему про
відносини між громадянами та державами» та розкрили «внутрішній конфлікт
у міжнародному співтоваристві, який існує між порядком та справедливістю,
між суспільством та державою»1.
Так, на думку зарубіжних дослідників, у середині ХХ ст. у розумінні прав
людини «відбулася революція, яка втілила природно-правову доктрину в нормах
міжнародного і національного права»2 та дала змогу подивитися на них (права
людини. – Авт.) як на «нові стандарти цивілізації»3. Без перебільшення, дотримання прав людини вже стало складовою сучасних уявлень про міжнародну
легітимність держав. Права людини міцно увійшли в арсенал правового регулювання всередині держави і не можуть бути проігноровані країнами в їх
зовнішній політиці. При цьому внутрішній порядок реалізації норм про права
людини залишається визначальним, а сама тематика даних прав демонструє
можливість прогресу в міжнародних відносинах4.
Таким чином, актуалізується проблематика прав людини у зв’язку зі здійсненням
зовнішніх функцій5 і конституційно-правовим забезпеченням зовнішньополітичної діяльності держави в умовах глобалізації6 та європейської міждержавної інтеграції7, формуванням глобального конституціоналізму8, інтернаціоналізацією
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конституційного права в умовах міждержавних інтеграційних процесів9, гармонізацією правових систем в умовах європейської інтеграції10, конституціоналізацією процесу асоціації України з Європейським Союзом11, конституціоналізацією правової системи12, а самі права людини стають інструментом, що
зближує норми і цінності людства, держав і міжнародного співтовариства.
Захист прав людини органічно пов’язаний з усім комплексом їх взаємовідносин з публічно-владними структурами та повною мірою можливий лише в контексті принципів демократичної, соціальної, правової держави, які розвивають та
доповнюють одне одного. Ці принципи поширюються на захист усієї системи прав
людини: громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних тощо.
В Україні, в умовах реформування соціально-економічної, політичної
і духовної сфер життя та активного формування інститутів громадянського
суспільства, актуальною є проблема удосконалення конституційно-правового
механізму захисту прав людини. Саме для цього, слідуючи правовим традиціям демократичних країн, в Україні було запроваджено інститут омбудсмана –
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що став важливим
способом забезпечення прав людини.
Запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини повною мірою відповідає тим глобальним змінам, які відбуваються у сучасному демократичному світі, та є рефлексією на ті системні виклики та складні
проблеми, які існують у сфері захисту прав людини. Згідно зі ст. 101 Конституції
України Уповноважений здійснює парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина. Встановлюється, що кожен
має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (частина друга ст. 55 Конституції України).
Однак соціальна напруженість і незахищеність значної частини населення,
зокрема, дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, військовослужбовців, мігрантів,
внутрішньо переміщених осіб, етнічних меншин, осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти, підприємців, пацієнтів та інших категорій громадян, свідчить про необхідність удосконалення національних механізмів і форм захисту прав людини,
у тому числі зміцнення відповідних контрольних функцій Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Формування нових видів, груп і поколінь прав людини в сучасному світі
детермінувало виникнення у західній конституційній доктрині концепції прав
людини як ідеї, властивої міжнародному співтовариству, що відбиває певну лінію еволюції не політичної думки, а соціальної практики. Згідно з цією концепцією сучасні права людини виходять з природних прав, що відображають
загальну природу людських відносин. При цьому, розглядаючи категорії людської природи і природних прав людини, ідеологи цієї концепції обґрунтовують
і інше розуміння походження прав людини в сучасних міжнародних відносинах, що випливає з людських потреб, які задовольняють різні потреби, сприяють збереженню і розвитку людського роду. Тут права людини постають як
можливість робити будь-що13.
Водночас визнання цілісного масиву прав різних соціальних груп, свого роду
оновлення їх каталогу, особливо в аспекті громадянської інтеграції, мультикультуралізму, розвитку міжкультурного діалогу та толерантності, подолання різного
роду фобій (антисемітизм, ксенофобія, етно- та релігійна фобії (наприклад,
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ісламофобія, мігрантофобія, гомофобія) та дискримінаційних практик (расизм,
сексизм, віктимізація жінок, ейджизм, андроцентризм, гетеросексизм, булінг)
та інших форм дискримінації, які підривають засади демократії та межують із
загрозами людському життю, об’єктивно вимагає формування ефективних механізмів гарантування та захисту відповідних індивідуальних та колективних
прав. У цьому контексті однією з найбільш динамічних, ефективних, перевірених конституційною практикою та доступних для людини форм контролю за
додержанням її суб’єктивних прав є інститут омбудсмана.
Огляд літератури. У вітчизняній науці різні аспекти статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та омбудсманів у зарубіжних країнах доволі плідно досліджувався у працях О. Агєєва14, С. Банаха15, Л. Голяк16,
К. Закоморної17, О. Марцеляка18, Н. Наулік19 та інших, концептуальний аналіз
яких переконливо доводить, що сутність інституту омбудсмана та його видову
характеристику визначає насамперед функціональний аспект його діяльності.
Саме функції як основні організаційно-забезпечені та нормативно-регламентовані напрями та види їх діяльності є найбільш важливим елементом конституційно-правового статусу будь-якого органу чи посадової особи публічної влади
та інших суспільних інституцій.
Це, безперечно, стосується й інституту омбудсмана, практична діяльність
якого передбачає здійснення контролю за додержанням конституційних прав і
свобод людини і громадянина, який фактично є своєрідною титульною функцією омбудсмана, займаючи пріоритетне місце в системі його функцій. Так, на
думку О. Марцеляка, омбудсман – це спеціальний контрольно-наглядовий, правозахисний орган державної влади (посадова особа), запровадження якого є реакцією суспільства на недосконалість існуючої в країні правозахисної системи,
і є новим, більш ефективним інститутом, який став доповненням до існуючих
форм контролю та нагляду у сфері забезпечення прав людини20.
У цьому аспекті доволі рельєфно показує контрольне функціонально-телеологічне призначення омбудсмана і зарубіжна конституційна практика. Так, у
Чеській Республіці інститут омбудсмана (Veřejný ochránce práv) визначається як
відносно самостійний інститут контролю за дотриманням конституційних прав і
свобод людини і громадянина та діє з метою захисту осіб від актів влади та інших
установ, якщо це порушує закон, не відповідає принципам демократичної верховенства права та належного врядування21. У Французькій Республіці у 2008 р. у
результаті конституційних змін інститут Посередника Республіки був замінений
інститутом Захисника прав (Defenseur des droits), який наглядає за дотриманням
прав і свобод адміністративними органами держави і територіальних колективів,
публічними установами, а також будь-якою організацією, що здійснює публічні функції або повноваження згідно з органічним законом (ст. 71-1 Конституції
Французької Республіки)22. За Конституцією Польської Республіки Речник громадянських прав (Rzecznik Praw Obywatelskich) стоїть на сторожі свобод і прав
людини і громадянина та є самостійним у своїй діяльності, не залежить від
інших державних органів і відповідає лише перед Сеймом згідно з принципами,
визначеними законом (ст. 208 Конституції Польської Республіки)23.
Доволі ілюстративним з точки зору функціонально-телеологічної характеристики інституту омбудсмана є визначення, яке запропонувала Міжнародна асоціація юристів, згідно з яким омбудсман – це служба, передбачена конституцією чи
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актом законодавчої влади й очолювана незалежною публічною посадовою особою високого рангу, котра відповідальна перед законодавчим органом, отримує
скарги від потерпілих осіб на державні органи, службовців, наймачів або діє за
своєю ініціативою і яка уповноважена проводити розслідування, рекомендувати
коригуючі дії та подавати доповіді24.
Постановка проблеми дослідження. На сьогодні в багатьох державах інститут омбудсмана є невід’ємною складовою юридичної системи, який виражає точку зору громадянського суспільства та доводить її до відома виконавчих та законодавчих органів. У даний час у понад 90 країнах існує близько 150
різних органів і структур, які виконують функції омбудсмана. Так, в Іспанії,
Аргентині, Перу, Колумбії та інших іспаномовних країнах посада омбудсмана отримала назву «Проведор» (Defensor del Pueblo); у Франції – «Захисник
прав» (Defenseur des droits); у Габоні, Мавританії та Сенегалі – «Медіатор»
(Mediateur de la Republique); у Республіці Польща – «Речник громадянських
прав» (Rzecznik praw Obywatelskich); у Великій Британії – «Парламентський
комісіонер» (Parliamentary Commissioner for Administraition); у Республіці
Молдова – «Парламентський адвокат» (Avocatul Poporului); в Ізраїлі – «Державний контролер» (State Comptroller); в Україні, Азербайджані і Росії –
«Уповноважений з прав людини», в Індії – «Локпал» (Lokpal) як центральний
парламентський омбудсман та «Локаюкта» (Lokayukta) на рівні штатів. Безпосередньо офіційна назва «омбудсман» використовується, як правило, у Швеції
та інших скандинавських країнах.
Історичний і сучасний світовий досвід свідчить, що становлення і розвиток
інституту омбудсмана відбувалися у взаємодії з іншими структурними елементами громадянського суспільства, в зв’язку з чим його функції в різних країнах
можуть мати різне наповнення. Функції інституту омбудсмана у країнах зі стабільним демократичним режимом полягають передусім в оптимізації й удосконаленні
діяльності органів управління та сприянні реалізації парламентського контролю
за діями органів виконавчої влади, що слугує усуненню прогалин в управлінні
та покращенню адміністрування та підвищенню авторитету влади й, у підсумку,
захисті прав і законних інтересів громадян, розвиткові демократії і утвердженні
верховенства права. Вони формувалися й розвивалися відповідно до історичних і
культурних особливостей кожної з країн, системи державної влади, зазнаючи певних модифікацій у зв’язку із викликами часу та розвитком суспільних відносин.
Тенденція сучасної спеціалізації функцій омбудсмана полягає у використанні
його можливостей у захисті прав людини в окремих сферах життєдіяльності або як
інституціональної гарантії окремих прав громадян. Утім, попри динамічний розвиток функцій омбудсманів і диференціацію їх інституціональних форм, пріоритетним
напрямом і видом їх діяльності залишається контроль за додержанням прав людини.
Метою та завданням дослідження є концептуально-конституційний аналіз
аксіологічних, онтологічних та телеологічних аспектів контрольної діяльності
омбудсманів у сучасному світі.
Виклад основного матеріалу. Механізм правозахисної діяльності та
здійснення усього каталогу функцій омбудсмана складається з цілої системи
засобів, способів, форм, методів і принципів діяльності омбудсмана, які застосовуються ним у боротьбі з проявами неналежного управління, перевищення
владою, бюрократичного свавілля тощо, а також для підвищення підзвітності
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уряду та його офіційних осіб перед громадськістю, забезпечення прав, свобод
і законних інтересів громадян, надання їм допомоги у реалізації своїх прав та
відновленні прав у випадку їх порушення.
Функції омбудсмана спрямовані передусім на захист і поновлення порушених прав людини й громадянина, запобігання й присікання їх порушень з боку
органів публічної адміністрації та їх посадових осіб. При цьому він виконує
широкі контрольні функції, що сприяють удосконаленню механізму державного регулювання й покращенню адміністративної практики.
Як свідчить світовий досвід, до основних засобів здійснення функцій омбудсмана належить проведення контролю й нагляду за діяльністю органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб за дотриманням законодавства про захист прав людини й громадянина, за
діяльністю компетентних структур і правомочних осіб, зобов’язаних за службовим обов’язком надавати належну допомогу громадянам у сфері реалізації й
захисту прав і свобод.
До основних способів здійснення функцій омбудсмана належать: розгляд
скарг, заяв і повідомлень громадян і проведення розслідувань за фактами зазначених у них порушень, а також проведення розслідувань за власною ініціативою, застосування попереджувальних (превентивних) заходів і морального,
ідеологічного й інформаційного впливу, сприяння застосуванню заходів примусу до винних у порушенні прав людини чи неналежному вирішенні їх звернень органів й посадових осіб, проведення моніторингу чинного законодавства
та надання експертної оцінки законодавчих проектів на предмет відповідності
їх міжнародним стандартам з прав людини, забезпечення координації й взаємодії
усіх органів й осіб у сфері реалізації й захисту прав людини тощо.
Формами реалізації функцій омбудсмана є зовнішні прояви безпосередніх
видів практичної діяльності омбудсмана, спрямованих на нормалізацію процесу
здійснення прав і свобод людини й громадянина, до яких належать звернення у
державні органи й органи місцевого самоврядування, у міжнародні органи із захисту прав людини, у засоби масової інформації, оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, що порушують права громадян, публічні виступи тощо та акти правового характеру, такі як рекомендації, висновки, запити, подання, доповіді та ін.
Характерною особливістю актів реагування омбудсмана є відсутність імперативного характеру, що не дає змоги омбудсманові безпосередньо коригувати,
призупиняти чи скасовувати рішення будь-яких органів і посадових осіб, які, на
його думку, тією чи іншою мірою порушують чи можуть порушити права людини. Для забезпечення виконання прийнятих рішень омбудсман використовує
спеціальні методи. Це насамперед сукупність прийомів і способів, спрямованих
на досягнення мети й завдань, поставлених перед омбудсманом. До таких методів відносять методи переконання, рекомендацій, заохочення, стимулювання,
виховання, пропаганди тощо. Основним вважається метод переконання, який, за
допомогою впливу на свідомість осіб з використанням різних роз’яснювальних і
виховних заходів стимулює до формування внутрішнього переконання у доцільності дотримання юридичних приписів щодо захисту прав людини й, у підсумку,
до належного виконання своїх обов’язків та правомірної поведінки.
Основним підґрунтям механізму здійснення функцій омбудсмана є визнані
світовим співтовариством правові, ідеологічні й етичні принципи його діяльності.
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До основних принципів здійснення функцій омбудсмана відносять принципи
незалежності, політичної нейтральності, конституційності і законності, поваги
до гідності особистості, терпимості й толерантності, чесності й об’єктивності,
безперервності функціонування, відкритості та публічності, субсидіарності та
координації, вільного доступу до інформації, звітності й прозорості.
Ці та інші риси, атрибути та критерії діяльності, форми та способи функціональної активності та інституціональної оформленості певною мірою є властивими й інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так,
згідно зі ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» від 23 грудня 1997 р.25 парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території
України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Відповідно до ст. 3 цього Закону метою парламентського контролю, який
здійснює Уповноважений, є: 1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України; 2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина
суб’єктами, зазначеними у ст. 2 цього Закону; 3) запобігання порушенням прав
і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; 4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у
відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі; 5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі
захисту прав і свобод людини і громадянина; 6) запобігання будь-яким формам
дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; 7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.
У частині другій ст. 4 Закону встановлюється, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює свою діяльність незалежно від інших
державних органів та посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює
існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина,
не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.
Утім, попри постійно зростаючий інтерес до проблем організації та функціонування даного інституту з боку громадськості, політичних кіл, науковців,
процес становлення й розвитку інституту Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини ускладнюється проблемами концептуального характеру, пов’язаними передусім із визначенням інституційних і функціонально-діяльнісних аспектів його статусу, адекватним розумінням місця його функцій
у системі функцій інших правоохоронних та правозахисних інститутів, що зумовлює необхідність ґрунтовного вивчення та зваженої рецепції позитивного
зарубіжного досвіду у цій сфері26.
У цьому контексті слід зазначити, що в сучасному світі відбувається переосмислення завдань і функцій омбудсмана, продиктоване розвитком суспільних
відносин, у тому числі активізацією процесів глобалізації, розширенням переліку прав і свобод людини і громадянина тощо. Через те деякі законодавчі норми
стають застарілими і не відповідають дійсності. Це стосується і врегулювання
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правового статусу омбудсмана та розширення кола його функцій. Зазначені обставини викликають необхідність підготовки рекомендацій і внесення системних пропозицій щодо інституціонального й функціонального розвитку даного
інституту як особливої форми позасудового контролю й визначення їх місця у
системі інших засобів й способів захисту прав людини27.
Висновки. Концептуальний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
функціонування інституту омбудсмана дає підстави зробити узагальнення та
внести такі пропозиції:
1. Загальносвітовою тенденцією розвитку інституту омбудсмана є:
- трансформація його функцій як посередника між суспільством і владою та
одного з ключових суб’єктів, що забезпечує поновлення цілісності соціальної
системи країни;
- зміцнення функції контролю за дотриманням прав людини органами влади
і управління, а також правовідновлювальної функції та функції позасудового
розгляду конфліктів;
- поява функцій удосконалення законодавства (у т. ч. шляхом наділення правом
законодавчої ініціативи у сфері прав людини);
- розширення можливостей щодо сприяння реалізації та оцінювання здійснення принципу належного управління у сфері державного адміністрування, правової
просвіти населення та розвитку міжнародного співробітництва; зміцнення консультативних та координаційних функцій.
2. Історія розвитку, причини виникнення, процеси інституціоналізації
та конституювання омбудсманівських служб у сучасному світі, перманентна
трансформація їх функцій і диференціація їх спеціалізації є свідченням удосконалення класичної системи поділу влади. Функціональна відокремленість, незалежність та організаційна різноманітність контрольних органів, насамперед
омбудсманів, є свідченням формування контрольної влади, концептуальна ідея
якої полягає в існуванні системи організаційних, нормативних, інституційних
заходів, для забезпечення контролю над публічною владою. Контроль при цьому
є одним із основних факторів забезпечення демократичного правління.
3. Сучасний період характеризується перманентним розвитком інституціональної
спеціалізації омбудсманів і виконання функцій забезпечення реалізації прав людини
у різних сферах суспільних відносин (публічна адміністрація, військо, пенітенціарна
система, податки і бізнес, медицина) та різних найбільш вразливих категорій населення (діти, особи з інвалідністю, ветерани війни, національні меншини, мігранти,
ЛГБТІ-спільнота, пацієнти та ін.), поширенням функцій контролю і нагляду на діяльність регіональних й муніципальних органів влади і управління тощо.
4. Широкі контрольно-наглядові функції омбудсмана за діяльністю адміністрації та посадових осіб усіх рівнів сприяють викоріненню виявлених порушень і дефектів у діяльності органів управління, а також свідчать про визнання
даного інституту демократичним суспільством. Зарубіжний досвід доводить,
що фундаментальні конституційні цінності, серед яких – насамперед права людини та відповідальна перед нею влада, є функціонально-телеологічною домінантою діяльності омбудсмана, доцільність заснування та практика функціонування якого, по суті, й зумовлена вирішенням цих взаємопов’язаних завдань.
5. Враховуючи позитивний зарубіжний досвід у галузі прав людини, з метою
удосконалення інституту омбудсмана в Україні доцільно:
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- продовжити конституційно-проектні роботи щодо внесення змін до Конституції України, якими передбачити можливість запровадження спеціалізованих парламентських омбудсманів (з питань дитини, військовослужбовців,
рівних можливостей, національних меншин та ін.), чітко визначивши сфери їх
контрольної діяльності та групи прав людини, які визначають її зміст, а також
відповідних омбудсманівських служб на регіональному та муніципальному
рівнях, що не лише посилило б парламентський контроль за дотриманням прав
людини, а й дало б змогу ліквідувати існуючі прогалини у сфері функціонування механізмів їх захисту, стало б важливим кроком у розвитку демократичних
процесів, спрямованих на посилення гарантій реалізації прав людини, сприяло
б покращенню демократичного правління та функціонування публічної адміністрації, гуманізації відносин «людина – орган публічної влади – держава», що,
безумовно, мало б позитивний вплив на ефективне здійснення правозахисних
та контрольних функцій держави;
- надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та парламентським спеціалізованим омбудсманам права законодавчої ініціативи з питань, віднесених до їхньої компетенції, оскільки специфіка їх діяльності дає
змогу на основі аналізу практики та виявлених порушень прав людини узагальнювати причини їх виникнення та вносити пропозиції щодо їх усунення
та вдосконалення чинного законодавства, а також узгодження його з нормами
міжнародного права та міжнародними стандартами у сфері прав людини;
- закріпити в нормах процесуального права, насамперед Кодексі адміністративного судочинства України, таких процесуальних повноважень Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (з часом та у міру утворення – спеціалізованих парламентських омбудсманів), які б відповідали його правовому статусу
як спеціального органу, що наділений функцією парламентського контролю за
дотриманням прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

1. Wheeler N. J. Pluralist and Solidarist Conception of International Society: Bull and
Vincent on Humanitarian Intervention. Millennium: Journal of International Studies. 1992.
№ 21. P. 482. 2. Foreign Policy and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent.
Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 261. 3. Donnelly J. Human Rights: a new
standard of civilization? International Affairs. 1998. Vol. 74. № 1. P. 1–23. 4. Foreign Policy
and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 261–264. 5. Батанов О. В., Лощихін О. М., Лащихіна І. М. Зовнішні
функції сучасної держави в умовах глобалізації: концептуально-конституційні аспекти.
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2019. Volume 32.
Number 2. Р. 11–18. 6. Баймуратов М. О. Теоретичні аспекти конституційно-правового
забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право.
2014. Вип. 7. С. 10–27. 7. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти : монографія / за ред.
М. О. Баймуратова. Київ : Логос, 2010. 428 с. 8. Львова Є. О. Державний суверенітет
і глобальний конституціоналізм: проблеми співвідношення. Науковий вісник Академії
муніципального управління. Серія : Право. 2012. Вип. 1. С. 147–153. 9. Волошин Ю. О.
Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності «інтернаціоналізації конституційного права» в умовах міждержавних інтеграційних процесів. Правова держава.
2009. Вип. 20. С. 431–439. 10. Волошин Ю. О., Гоша І. О. Гармонізація правових систем у
сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції : монографія /

200

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

редактор М. О. Баймуратов. Одеса : Фенікс, 2013. 291 c. 11. Стрєльцова О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика:
монографія. Київ : Алерта, 2017. 532 с. 12. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016.
536 с. 13. Donnelly J. The Concept of Human Rights. London: Sydney Groom Helm, 1985.
P. 120, 11, 27. 14. Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції:
зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні: автореф. дис. … канд. юрид.
наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Харків, 2017. 23 c.
15. Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження:
автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне
право». Маріуполь, 2014. 24 с. 16. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: монографія. Львів : ЗУКЦ, 2011. 304 с. 17. Закоморна К. О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина
(порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право». Київ, 1999. 19 c. 18. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус
інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис. … д-ра юрид.
наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право». Одеса, 2004. 36 с. 19. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження: автореф. дис.
… канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право». Київ, 2007. 19 с. 20. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право».
Одеса, 2004. C. 3. 21. Zákon č. 349/1999 ze dne 8. prosince 1999 o Veřejném ochránci práv.
URL : http://www.zakony.cz/zakon-SB1999349 (дата звернення 03.01.2020). 22. Constitution
du 4 octobre 1958. Légifrance, le service republic de la diffusion du droit. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 (дата звернення
03.01.2020). 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ISAP – Baza
Internetowy System Aktów Prawnych. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU19970780483 (дата звернення 03.01.2020). 24. American Bar Association. 2001.
«Standards for the Establishment and Operation of Ombuds Offices». URL : http://www.ombudstoa.org/downloads/ApprABAStand.doc (дата звернення 03.01.2020). 25. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. (зі змінами
і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 26. Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти: аналітична
доповідь / Ю. С. Шемшученко (керівник кол. авт.), О. В. Скрипнюк, Н. Р. Малишева та ін.
Київ : Вид-во «Юридична думка», 2018. С. 74–83. 27. Batanov O., Verlos N., Lotiuk O., Sinkevych O. Ombudsman Institute: Basic Models and Problems of Reception in Constitutional Law.
Amazonia Investiga. Vol. 9. Issue 29/ May 2020. Р. 273–281.
References
1. Wheeler N. J. Pluralist and Solidarist Conception of International Society: Bull and Vincent
on Humanitarian Intervention. Millennium: Journal of International Studies. 1992. № 21. P. 482.
(eng.) 2. Foreign Policy and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 261. (eng). 3. Donnelly J. Human Rights: a new
standard of civilization? International Affairs. 1998. Vol. 74. № 1. P. 1–23. (eng). 4. Foreign Policy and Human Rights. Issues and Responses / ed. by R. J. Vincent. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. P. 261–264. (eng). 5. Batanov O. V., Loshchykhin O. M., Lashchykhina I. M.
Zovnishni funktsii suchasnoi derzhavy v umovakh hlobalizatsii: kontseptualno-konstytutsiini
aspekty. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2019.
Volume 32. Number 2. Р. 11–18. (ukr). 6. Baimuratov M. O. Teoretychni aspekty konstytutsiinopravovoho zabezpechennia zovnishnopolitychnoi diialnosti derzhavy v umovakh hlobalizatsii ta
yevropeiskoi intehratsii. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Pravo. 2014.
Vyp. 7. S. 10–27. (ukr). 7. Voloshyn Yu. O. Konstytutsiino-pravove zabezpechennia yevropeiskoi

РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

201

mizhderzhavnoi intehratsii : teoretyko-metodolohichni aspekty: monohrafiia / za redaktsiieiu
M. O. Baimuratova. Kyiv : Lohos, 2010. 428 s. (ukr). 8. Lvova Ye. O. Derzhavnyi suverenitet i
hlobalnyi konstytutsionalizm: problemy spivvidnoshennia. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia : Pravo. 2012. Vyp. 1. S. 147–153. (ukr). 9. Voloshyn Yu. O. Teoretykometodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti «internatsionalizatsii konstytutsiinoho prava»
v umovakh mizhderzhavnykh intehratsiinykh protsesiv. Pravova derzhava. 2009. Vyp. 20.
S. 431–439. (ukr). 10. Voloshyn Yu. O., Hosha I. O. Harmonizatsiia pravovykh system v suchasnii
doktryni konstytutsiinoho prava v umovakh yevropeiskoi intehratsii : monohrafiia / redaktor
M. O. Baimuratov. Odesa : Feniks, 2013. 291 s. (ukr)/ 11. Strieltsova O. V. Konstytutsionalizatsiia
protsesu asotsiatsii Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom: teoriia ta praktyka : monohrafiia. Kyiv :
Alerta, 2017. 532 s. (ukr). 12. Podorozhna T. S. Pravovyi poriadok: teoretyko-metodolohichni
zasady konstytutsionalizatsii : monohrafiia. Kyiv : Yurinkom Inter, 2016. 536 s. (ukr). 13. Donnelly J. The Concept of Human Rights. London : Sydney Groom Helm, 1985. P. 120, 11, 27. (eng).
14. Ahieiev O. D. Konstytutsiino-pravovyi status ombudsmana z pytan mihratsii: zarubizhni modeli
ta perspektyvy zaprovadzhennia v Ukraini: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02
«Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo». Kharkiv, 2017. 23 s. (ukr). 15. Banakh S. V. Funktsii
ombudsmaniv u suchasnomu sviti: porivnialno-pravove doslidzhennia: avtoref. dys. … kand.
yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo». Mariupol, 2014. 24 s.
(ukr). 16. Holiak L. V. Instytut spetsializovanoho ombudsmana: svitovyi dosvid orhanizatsii ta
diialnosti: monohrafiia. Lviv : Vydavnytstvo «ZUKTs», 2011. 304 s. (ukr). 17. Zakomorna K. O.
Instytut ombudsmana yak zasib zabezpechennia prav i svobod liudyny ta hromadianyna (porivnialnopravovyi analiz): avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo». 1999.
19 s. (ukr). 18. Martseliak O. V. Konstytutsiino-pravovyi status instytutu ombudsmana: svitovyi
dosvid ta ukrainska model: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine
pravo». Odesa, 2004. 36 s. (ukr). 19. Naulik N. S. Instytut ombudsmana v Ukraini ta Respublitsi
Polshcha: porivnialne doslidzhennia: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02
«Konstytutsiine pravo». Kyiv, 2007. 19 s. (ukr). 20. Martseliak O. V. Konstytutsiino-pravovyi status
instytutu ombudsmana: svitovyi dosvid ta ukrainska model: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : spets.
12.00.02 «Konstytutsiine pravo». Odesa, 2004. S. 3. (ukr). 21. Zákon č. 349/1999 ze dne 8. prosince
1999 o Veřejném ochránci práv. URL : http://www.zakony.cz/zakon-SB1999349 (data zvernennya
03.01.2020). (cz). 22. Constitution du 4 octobre 1958. Légifrance, le service republic de la diffusion
du droit. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 (data zvernennya 03.01.2020). (fr). 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. ISAP – Baza Internetowy System Aktów Prawnych. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (data zvernennya 03.01.2020). (pol). 24. American
Bar Association. 2001. «Standards for the Establishment and Operation of Ombuds Offices».
URL : http://www.ombuds-toa.org/downloads/ApprABAStand.doc (data zvernennya 03.01.2020).
(eng). 25. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny : Zakon Ukrainy vid
23 hrudnia 1997 roku (zi zminamy i dopov.) //. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 20.
St. 99. (ukr). 26. Kontrol za diialnistiu orhaniv publichnoi vlady: natsionalnyi dosvid ta mizhnarodni
standarty : analitychna dopovid / Yu. S. Shemshuchenko (kerivnyk kol. avt.), O. V. Skrypniuk,
N. R. Malysheva ta in. Kyiv : Vyd-vo «Iurydychna dumka», 2018. S. 74–83. (ukr). 27. Batanov O.,
Verlos N., Lotiuk O., Sinkevych O. Ombudsman Institute: Basic Models and Problems of Reception
in Constitutional Law. Amazonia Investiga. Vol. 9. Issue 29/ May 2020. Р. 273–281.
Batanov Olexandr. Constitutional and legal foundations of the control activities of
the Ombudsman in the modern world: axiological, ontological and teleological aspects.
The article examines the current constitutional and legal problems of the formation and implementation of the control activities of ombudsman in the modern world. It is proved that the history of
development, the causes, the processes of institutionalization and constitution of Ombudsman services
in the modern world, the permanent transformation of their functions and the differentiation of their
specialization are evidence of the improvement of the classical system of separation of powers.
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Following the legal traditions of democratic countries, the Institute of the Ukrainian Parliament
Commissioner for Human Rights was introduced in Ukraine. Today, it has become an important way
of ensuring human rights. The introduction of the Institute of the Ukrainian Parliament Commissioner
for Human Rights fully meets the current trends in the modern democratic world and is a reflection
on those systemic challenges and complex problems that exist in the field of human rights protection.
The article argues that the social tension and insecurity of certain segments of the population, in particular children, pensioners, persons with disabilities, servicemen, migrants,
internally displaced persons, ethnic minorities, persons belonging to the LGBTI community,
entrepreneurs, patients and other categories of the community , demonstrates the need to improve national mechanisms and forms of human rights protection, including strengthening the
oversight functions of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights.
It is argued that the functional isolation, independence and organizational diversity of control bodies, primarily ombudsman, is evidence of the formation of control power, the conceptual
idea of which is the existence of a system of organizational, regulatory, institutional measures
to ensure control over public authority. It is concluded that fundamental constitutional values,
among which, first of all, human rights and the authority responsible to him are the functional
and teleological dominant activity of the Ombudsman, the feasibility of creating and the practice
of functioning of which, in fact, is due to the solution of these interrelated tasks.
According to the author, in order to improve the Ombudsman Institute in Ukraine, it is advisable
to continue the constitutional and project work on amendments to the Constitution of Ukraine, which
provide for the possibility of introducing specialized parliamentary ombudsmen (on issues of the child,
servicemen, equal opportunities, national minorities, etc.) the scope of their control activities.
Key words: ombudsman, human rights, control, control power, rule of law, democracy.
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ
У статті досліджується актуальність вивчення та специфіка проблем щодо конституційно-правових засад територіального врядування в Україні. Вони розглядаються в
контексті реформування адміністративно-територіального устрою, системи територіальної організації публічної влади, трансформації місцевого самоврядування на засадах
децентралізації публічної влади. Акцентується на понятті врядування, як новій парадигмі
розвитку публічної влади та публічного управління в умовах сучасного унітаризму України.
Ключові слова: конституційне регулювання, публічна влада, врядування, територіальне врядування, децентралізація публічної влади.
Пухтинський Н. А. Территориальное управление в Украине: конституционно-правовые основы.
В статье исследуется актуальность изучения и специфика проблем касательно конституционно-правовых основ территориального властвования и публичного управления
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в Украине. Они рассматриваются в контексте реформирования административно-территориального устройства, системы территориальной организации публичной власти,
трансформации местного самоуправления на основе децентрализации публичной власти.
Акцентируется внимание на понятии публичного управления как новой парадигмы развития
публичной власти и публичного управления в условиях современного унитаризма Украины.
Ключевые слова: конституционное регулирование, публичная власть, публичное властвование, территориальное публичное властвование, децентрализация публичной власти.
Pukhtynskyi Mykola. Territorial governance in Ukraine: constitutional and legal bases
The article examines the relevance of the study and specification of problems regarding the
constitutional and legal foundations of territorial governance in Ukraine. They are considered in
the context of reforming the administrative-territorial system, the system of territorial organization
of public power, transformation of local self-government on the basis of decentralization of public
power. Emphasis is placed on the notion of governance as a new paradigm for the development of
public power and public management in the context of modern unitarism of Ukraine.
Key words: constitutional regulation, public power, governance, territorial governance,
decentralization of public power.

Вступ. У конституційному дискурсі на порядок денний виходить проблематика територіального врядування. Вона пов’язана з процесами реформування адміністративно-територіального устрою, системи територіальної організації публічної
влади, трансформації місцевого самоврядування на засадах децентралізації публічної влади, подолання військової агресії та проявів сепаратизму. Врядування у
розумінні владарювання, реалізації публічної влади, управління, самоврядування
суб’єктів публічно-владних відносин актуалізується у територіальному нарративі,
оскільки тягар владарювання все більше набуває просторового тяжіння.
Огляд досліджень по проблематиці статті. Дослідження конституційно-правових основ територіального врядування в Україні мають спиратися на наукові
розвідки щодо реформування регіонального управління, територіального устрою
України, якими займалися М. Баймуратов, В. Бакуменко, Ю. Білоконь, О. Батанов,
В. Борденюк, З. Варналій, В. Воротін, І. Грицяк, М. Долішній, М. Іжа, В. Колісник,
Г. Корольов, В. Кравченко, І. Кресіна, В. Куйбіда, О. Кучабський, А. Матвієнко,
М. Орлатий, С. Романюк, О. Скрипнюк; практичних аспектів територіальної організації публічної влади, адміністративно-територіальної реформи, які вивчалися
Ю. Ганущаком, В. Карпенко, В. Нудельманом, А. Ткачуком та іншими. В роботах цих
авторів1–17 ставляться важливі економічні, адміністративно-правові, муніципальні,
управлінські, політологічні проблеми територіального розвитку, проте, слід зазначити, що проблематика конституційно-правових аспектів територіального устрою, а
особливо – територіального врядування ще не знайшла комплексного дослідження в
науці конституційного права і у відповідних монографічних публікаціях.
О. Батанов слушно позначає конституційні проблеми державного, територіального устрою: «…Територіальний устрій є одним з найважливіших інститутів державного ладу України. Цей інститут характеризує юридичні якості та
властивості такого основного складового елементу держави, як її територія. Територіальний устрій є організацією території держави… По суті, територія держави уможливлює саме виникнення, існування, організацію та функціонування
держави… проблема територіального устрою держави та статусу його складових є однією з найменш досліджених у конституційно-правовій науці… Значною
мірою недостатня вивченість проблеми у сучасній Україні обумовлює труднощі
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у загальному розумінні таких феноменів, як унітаризм, федералізм і федералізація, регіоналізм і регіоналізація, децентралізація та деконцентрація тощо»18.
Постановка проблеми дослідження. Дослідження територіальних аспектів врядування потребує осмислення, аналізу, з’ясування комплексу питань.
Серед них доцільно визначити такі
Теоретико-методологічні засади врядування у його територіальному вимірі.
У теоретико-методологічній площині слід позначити проблемні питання, вивчення яких дасть змогу з’ясувати праворозуміння конституційно-правових засад територіального врядування, його теоретико-методологічні засади. При цьому важливо звернути увагу на поняття врядування як нової парадигми розвитку
публічної влади та публічного управління в умовах сучасного унітаризму України; конституційно-правові основи врядування в унітарній Україні; аксіологію,
функції, принципи та антропологічну природу територіального врядування.
Власне територіальні засади врядування при розкритті положень щодо
конституційно-правового розуміння територіального врядування; становлення
та розвитку системи територіального врядування; врядування територіальної
громади, субрегіонального та регіонального врядування.
Історичні аспекти становлення територіального врядування, які дають
змогу з’ясувати його гносеологію та конституційну природу.
Зарубіжний досвід територіального врядування в контексті Європейської
концепції належного (good governance) територіального врядування; нормативно-правового регулювання належного врядування в документах Ради Європи,
Європейського Союзу; впровадження належного територіального врядування в
Україні в умовах збереження та розвитку її унітарних засад.
Вдосконалення територіального врядування в процесі реалізації інновацій
державної регіональної політики в умовах військово-політичного протистояння, здійснення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ у
розумінні конституційних аспектів трансформації територіального врядування;
трансформації територіального врядування при децентралізації публічної влади;
врядування здійснення реформи адміністративно-територіального устрою.
Метою та завданнями дослідження є теоретико-правовий екскурс проблематики територіального врядування з можливістю його подальшого наукового розвитку.
Розгляд теоретико-методологічних засад врядування у його територіальному вимірі важливо з огляду на дискусійні розвідки щодо історичного екскурсу,
сучасних уявлень та можливих перспектив розвитку форми державного, територіального устрою в Україні, вибору оптимальної моделі регіональної політики автономізації, федералізації чи широкої децентралізації публічної влади.
Змістовне дослідження територіальних засад врядування передбачає насамперед виявлення його особливостей на рівні громади, субрегіонального та регіонального врядування, конституційно-правового забезпечення врядування на цих рівнях.
Зарубіжний досвід територіального врядування цікавий і корисний для України
у сенсі його можливого впровадження з позицій європейської регіоналістики, концепції належного врядування, його міжнародно-правових орієнтирів та стандартів.
Вдосконалення територіального врядування пов’язано із реформуванням і
трансформаціями у сферах публічної адміністрації, територіального устрою, місцевого самоврядування. Зазначена проблематика актуалізується в умовах модернізації Конституції України, необхідності системного оновлення конституційного
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регулювання територіальної організації влади, продовження процесів децентралізації публічної влади, об’єднання територіальних громад, міжмуніципального співробітництва, зміни системи адміністративно-територіального устрою, появи нових
суб’єктів, інституцій виконавчої влади, вдосконалення правового статусу столиці
України19–23. Зазначене потребує належного комплексного концептуального, конституційного та законодавчого забезпечення. Останнім часом цим проблемам присвячено чимало наукових розробок, проектних, нормативних, політико-правових документів. Серед них, зокрема, укази Президента України «Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. та «Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019 р.24, 25.
У першому документі привертають увагу підтримка таких, проголошених
резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1 щодо глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року та викладених у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», положень,
як: «забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості
міст, інших населених пунктів; сприяння побудові миролюбного й відкритого
суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя
для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі
інституцій на всіх рівнях; упровадження дієвої системи моніторингу реалізації
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та оприлюднення його
результатів щороку до 1 березня року, який настає за звітним».
У другому документі в контексті розвитку територіального врядування
йдеться про розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України та
супроводження законопроектів щодо: перегляду методики формування спроможних територіальних громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної
мережі соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг, а також
забезпечення в установленому порядку розроблення згідно з такою методикою,
схвалення і затвердження актуалізованих перспективних планів формування
територій громад областей; розроблення і затвердження в установленому порядку концепції онлайн-системи для подання, оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку та проектів – переможців Всеукраїнського громадського бюджету, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку; розроблення концепції онлайн-системи конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу в рамках
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики
«Підтримка регіональної політики України»; розроблення та внесення на розгляд
Верховної Ради України проектів законів України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція); «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція).
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (з 2019 р. – Міністерство розвитку громад та територій) у рамках ради донорів у 2016–2017 рр. була розроблена дорожня карта
спільних завдань з підтримки реформи децентралізації та визначення конкретних результатів її досягнення – Mатриця результатів впровадження децентралізації в Україні. Вона дозволяє Уряду та міжнародним партнерам спільно відстежувати та оцінювати результати реформи, а також ефективно координувати
роботу міжнародних проектів і програм у сфері територіального врядування.
РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування
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У Матриці результатів впровадження децентралізації в Україні, зокрема, передбачено (щодо проблематики дослідження) таке. «Визначено статус та організаційно-правову основу для місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої
влади. A. Відповідно до Конституції України: прийнято Закон про місцеве самоврядування в Україні у новій редакції; правове закріплення повсюдності місцевого
самоврядування, як це визначено в Європейській Хартії місцевого самоврядування
(ECLS) (юрисдикція органів місцевого самоврядування (ОМС) у громаді, у тому
числі поширюється і за межами населених пунктів); передача повноважень і ресурсів від місцевих державних адміністрацій до об’єднаних територіальних громад (ОТГ)… B. Відповідно до конституційних змін: прийнято Закон України про
внесення змін до Конституції України (з урахуванням положень Концепції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.14 № 333-р) а також
рекомендацій Венеціанської комісії (РЄ); прийнято Закони України про систему
місцевих органів виконавчої влади та систему правових механізмів державного
контролю (нагляду) за діями (ухваленими актами) органів місцевого самоврядування… Відповідно до зазначеного: 1.1. Внесено зміни до Конституції України щодо
децентралізації… 1.2. Набув чинності Закон України про адміністративно-територіальний устрій, і закони, які визначають відповідні організаційні і правові основи
для ОМС і місцевих органів виконавчої влади…1.3. Перерозподілено повноваження між місцевими державними адміністраціями і радами ОТГ (проведено оцінку
поточної ситуації; розроблено поправки до Закону про ОМС в Україні та до Закону
про префектів; підготовлено інші законодавчі та нормативні положення)…»26.
Особливої уваги потребує експертне обговорення нової редакції проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»27
у зв’язку з кардинальними трансформаціями територіального устрою та територіального врядування в системі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; запровадженням нової системи адміністративно-територіального устрою
(«Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають
адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим»), а також нових інституцій (префекти, виконавчі комітети окружних,
обласних рад тощо). Критичний аналіз новел законопроекту вже розпочався28–32, що
призвело до його доопрацювання, повторного внесення у Верховну Раду 27 грудня
2019 р.33 та чергового відкликання. Обговорення законопроекту триває і перше читання проекту змін до Основного Закону очікується ще в цьому році. Наразі завершується реформування субрегіонального рівня територіального врядування.
Висновки. Отже, проблематика конституційно-правових основ територіального врядування потребує комплексного дослідження, вивчення зарубіжного
досвіду з можливістю його використання, внесення відповідних рекомендацій і
пропозицій щодо розробки та впровадження концептуальних і нормативно-правових документів у процесі трансформації територіального врядування в Україні. Йдеться, зокрема, про розробку концептуальних засад територіального
врядування, підготовку проектів законів про місцеві органи виконавчої влади,
про місцеве самоврядування (нової редакції), про засади місцевого врядування.
Прикладна площина дослідження передбачає вивчення досвіду децентралізації
публічної влади, трансформації місцевого самоврядування, здійснення реформи
адміністративно-територіального устрою, моніторинг оновлення Конституції
України в частині територіальної організації влади, місцевого врядування.
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Pukhtynskyi Mykola. Territorial governance in Ukraine: constitutional and legal bases
Introduction. The aim of the article. The article examines the relevance of the study and
specification of problems regarding the constitutional and legal foundations of territorial governance in Ukraine. They are considered in the context of reforming the administrative-territorial system, the system of territorial organization of public power, transformation of local
self-government on the basis of decentralization of public power. Emphasis is placed on the
notion of governance as a new paradigm for the development of public power and public management in the context of modern unitarism of Ukraine.
Results. Investigation of the territorial aspects of governance requires reflection, analysis
and clarification of a complex of issues. Among them, it is advisable to identify the following.
1. Theoretical and methodological principles of governance in its territorial dimension.
2. Actually territorial principles of governance in the disclosure of provisions on constitutional and
legal understanding of territorial governance; establishment and development of the territorial
governance system; territorial community governance, subregional and regional governance.
3. Foreign experience of territorial governance in the context of the European concept of good
governance of territorial governance; regulatory and legal regulation of good governance in
Council of Europe, European Union documents; implementation of good territorial governance in Ukraine in the conditions of preservation and development of its unitary principles.
4. Improvement of territorial governance in the process of realization of innovations of the state
regional policy in the conditions of age-political confrontation, realization of administrative and
administrative-territorial reforms in understanding of the constitutional aspects of transformation
of territorial governance; transformation of territorial governance with decentralization of public
power; governance of the reform of the administrative and territorial structure.
Conclusions. These issues are actualized in the context of the modernization of the Constitution of Ukraine, the need for systematic updating of the constitutional regulation of the territorial
organization of power, continuation of processes of decentralization of public power, unification
of territorial communities, inter-municipal cooperation, changes in the system of administrative-territorial structure, the emergence of new entities, institutions of executive power.
Key words: constitutional regulation, public power, governance, territorial governance,
decentralization of public power.
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Батанова Н. Н. Функции конституционно-правовой ответственности: методологические проблемы исследования
В статье рассматриваются проблемы теории функций конституционно-правовой
ответственности. Анализируются характерные признаки функций конституционно-правовой ответственности. Обосновывается соотношение и взаимосвязь между
функциями конституционно-правовой ответственности и функциями Конституции,
функциями конституционного права, функциями государства. Формулируется определение понятия функций конституционно-правовой ответственности.
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, функции конституционно-правовой ответственности, функции конституционного права, конституционный конфликт, конституционный строй.
Batanova Nataliya. Functions of constitutional and legal responsibility: methodological problems of research
The article considers the problems of the theory of functions of constitutional and legal
responsibility. The characteristic features of the functions of constitutional and legal responsibility are analyzed. It substantiates the correlation and relationship between the functions of
constitutional and legal responsibility and the functions of the Constitution, the functions of
constitutional law, the functions of the state, etc. The definition of the concept of functions of
constitutional and legal responsibility is formulated.
Key words: constitutional and legal responsibility, functions of constitutional and legal
responsibility, functions of constitutional law, constitutional conflict, constitutional order.

Вступ. Актуальним напрямом вітчизняної конституційно-правової науки є
дослідження феномену конституційно-правової відповідальності. Багаторічні
дискусії в доктрині конституційного права, а також перманентні заклики політичних лідерів щодо посилення політичної та конституційно-правової відповідальності так і не дали очікуваних результатів на практиці. Попри це доктринальний та практичний інтерес до відповідної проблематики зростає, оскільки
вона пов’язана із охороною найвищих конституційних цінностей, серед яких –
насамперед гідність, свобода, суверенітет, демократія, а також засади організації та функціонування публічно владних інститутів тощо.
Конституційно-правова відповідальність поряд з іншими елементами механізму захисту і охорони Конституції передбачає можливість застосування
примусових заходів з боку держави в разі вчинення конституційного делікту,
що означає негативну оцінку протиправної поведінки, дисциплінує суб’єктів
конституційно-правових відносин, спонукає їх до належного виконання своїх
конституційних обов’язків, виконує превентивні, охоронні та інші функції.
Огляд літератури. Наявні в Україні наукові дослідження загальних та інституціональних проблем конституційно-правової відповідальності, представлені
у працях Ю. Барабаша, В. Книша, О. Краснікової, О. Мельник, Л. Наливайко, О. Олькіної, П. Пилипишина, В. Погорілка, В. Полевого, О. Скрипнюка,
Т. Слободяник, О. Совгирі, Ю. Тодики, В. Топузова, В. Федоренка, А. Червяцової, В. Шаповала та інших вчених-конституціоналістів, вказують на необхідність її концептуального осмислення та легалізації на конституційному рівні.
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Постановка проблеми дослідження. Відсутність сучасної вітчизняної теорії конституційно-правової відповідальності, насамперед її принципів, завдань
і функцій, зумовлює те, що даний інститут конституційного права залишається
малозрозумілим феноменом доктрини сучасного конституціоналізму, а через
фрагментарність і суперечливість нормативно-правової основи та відсутність
дієвого механізму її реалізації велика кількість порушень Конституції та законів України органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
їх посадовими особами залишаються без відповідного реагування.
Традиційно у функціонально-цільовому аспекті конституційно-правова відповідальність пов’язується насамперед з відповідальністю органів публічної
влади та їх посадових осіб перед народом за неналежну реалізацію тих владних повноважень, які народ як єдине джерело влади їм передав, реальними та
дієвими гарантіями проти надмірної концентрації влади та зловживання нею.
Метою та завданням дослідження є концептуальний аналіз функціональних аспектів конституційно-правової відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Теорія конституційно-правової відповідальності та відносин, пов’язаних з її реалізацією, має спиратися на ґрунтовну методологічну основу. Думається, що успішне вирішення наукою конституційного права актуальних проблем конституційно-правової відповідальності, а саме
вивчення її правової природи, форм і методів реалізації її завдань та цілей,
відмежування від інших видів юридичної відповідальності та політичної відповідальності, формування системи складів конституційних деліктів і заходів
конституційно-правової відповідальності, застосування конституційних санкцій, прогнозування тенденцій та перспектив розвитку цього інституту в цілому,
удосконалення її нормативного закріплення, осмислення інших питань теорії
та практики безпосередньо залежить від стану методології. Наука конституційного права використовує притаманні всьому вітчизняному державознавству та
правознавству наукові методи досліджень.
Актуальність методологічних проблем конституційно-правової відповідальності зумовлена також внутрішніми процесами юридичної науки, які
полягають у переході від єдиної, загальновизнаної точки зору на пояснення
правових феноменів (монізму) до різноманіття підходів та інтерпретацій права
(методологічного плюралізму). Розширення методологічних засобів юридичної
науки відбувається за рахунок синтезування різних напрямів пояснення права1.
Сучасні дослідження таких відомих вітчизняних теоретиків права, як В. Бабкін, С. Бобровник, М. Кельман, М. Козюбра, В. Костицький, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Ющик зрушили ситуацію з «мертвої точки», однак говорити про її принципову зміну поки
що не доводиться. Фундаментальні питання методології сучасної юридичної науки все ще перебувають поза сферою основних дослідницьких інтересів більшості
вітчизняних правознавців, що вкрай негативно впливає як на розвиток галузевих
юридичних наукових дисциплін та їх теоретичних засад, так і окремих галузей та
інститутів права, у т. ч. та насамперед конституційного права.
Проте методологічні дослідження, будучи необхідною умовою розвитку
науки, набувають особливої актуальності саме в періоди глибоких реформ, докорінних перетворень суспільства. Адекватне осмислення соціально-економічних, політичних, культурних змін, ефективні дослідження нових реалій у житті
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суспільства вимагають серйозної перебудови системи теоретичних поглядів,
перегляду філософських засад і методів наукового пізнання багатьох інститутів
права, юридичних явищ та процесів, у т. ч. й у сфері конституційного права та
його інститутів, зокрема конституційно-правової відповідальності.
Усе це потребує доктринального переосмислення сутнісних, змістових і
функціональних характеристик багатьох інститутів конституційного права, зокрема й інституту конституційно-правової відповідальності. Онтологічний, гносеологічний, історичний, діалектичний, феноменологічний, герменевтичний,
системний, структурний, функціональний методи є основою методології і дають
змогу побудувати цілісну систему знання про конституційно-правову відповідальність, що сприяє її адекватному розумінню в усіх аспектах та проявах.
Втім, особливе місце в системі методів дослідження конституційно-правової
відповідальності займає функціональний метод. Актуальність і важливість розгляду питання функцій конституційно-правової відповідальності у контексті дослідження даного виду юридичної відповідальності визначається, з одного боку,
масштабними трансформаційними процесами, які відбуваються останніми роками у соціально-політичному, господарсько-економічному, духовно-культурному
житті Українського народу – громадян України усіх національностей, окремих
громадян України та їх об’єднань за різними ознаками та у різних формах (територіальні громади, політичні партії, громадські організації тощо), функціонуванні інших суб’єктів державної влади та системи місцевого самоврядування.
Так, В. Книш, даючи теоретико-правову характеристику конституційно-правовій відповідальності як «засобу забезпечення функціонування взаємодії різних державних і соціальних інституцій», що «забезпечує ефективну
внутрішню організацію діяльності кожного окремого державного органу», окремо розглядає природу її функцій та зауважує, що дане питання є «важливим
засобом забезпечення взаємодії між державою та громадянським суспільством,
між органами державної влади та місцевого самоврядування, між самими державними органами різних рівнів та посадовими (службовими) особами тощо».
У силу цього, на думку В. Книша, «важлива роль у системі характеристик
конституційно-правової відповідальності належить передусім її функціональним характеристикам, серед яких провідне місце займають функції. Саме від
функцій даного виду відповідальності залежить належне виконання своїх завдань суб’єктами державно-владних та державно-політичних відносин. Тобто
ефективне застосування механізму конституційно-правової відповідальності
та дієвість його функцій напряму зумовлює ефективність виконання завдань і
функцій державних органів посадових (службових) осіб»2.
З іншого боку, доцільність аналізу методологічних засад дослідження функцій
конституційно-правової відповідальності визначається загальнонауковими тенденціями, змінами, які відбуваються всередині сучасної юридичної науки в цілому
та конституційної теорії, ускладненням об’єктів конституційно-правового регулювання та сучасними тенденціями розвитку конституційного права в умовах
глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, що, об’єктивно призвело до
значних парадигмальних зрушень у правовій системі України й зумовило кардинальне оновлення системи джерел права, виникнення нових суб’єктів та об’єктів
правових відносин, трансформацію змісту суб’єктно-об’єктних зв’язків у механізмі функціонування публічної влади, запровадженням додаткових гарантій їх
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діяльності, визнання існування конституційно-спірних та конституційно-конфліктних відносин, пошук механізмів їх попередження, подолання, розв’язання тощо.
Необхідність дослідження методологічних проблем теорії конституційно-правової відповідальності в цілому та теорії функцій конституційно-правової
відповідальності зокрема, детермінована також загальнонауковою ситуацією,
яка характеризується відсутністю єдиних загальновизнаних підвалин конституційного знання. Фундаментальною конституційною проблемою розвитку інституту конституційно-правової відповідальності є відсутність чіткої доктринальної
основи цього інституту, невизначеність його правової природи та перспективних
напрямків розвитку. У силу таких тенденцій, які зберігаються і дотепер, сучасний етап розвитку конституційної науки характеризується істотним переглядом
сформованих теорій, а також широким засвоєнням нових методологічних підходів, що зумовлює ускладнення теоретичних досліджень проблем сучасного
конституційного права та конституціоналізму. Втім, якщо окремі аспекти теорії конституційно-правової відповідальності з точки зору її правової природи,
санкцій, підстав знайшли своє більш-менш ґрунтовне висвітлення у сучасній
доктрині конституційного права, то проблема функцій конституційно-правової
відповідальності розглядалася одночасно з вивченням цих питань. Достатньо
зазначити, що з даної теми немає жодної ґрунтовної роботи. Виняток становить
лише поодинокі наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених3.
На нашу думку, актуальність функціонального методу наукових досліджень багатьох конституційно-правових явищ, процесів та інститутів, у т. ч. й
проблем функціонування конституційно-правової відповідальності, її дієвості,
застосування тощо, зумовлена такими чинниками:
– проголошенням на конституційному рівні принципу, згідно з яким, права
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність, а також утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави (ч. 2
ст. 3 Конституції України);
– визнання фундаментом Конституції належність права визначати і змінювати
конституційний лад в Україні виключно народові, яке не може бути узурповане
державою, її органами або посадовими особами (ч. 2 ст. 5 Конституції України)
– закріпленням принципу, за яким, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (ч. 2 ст. 19 Конституції України);
– формуванням в Україні демократичної, соціальної, правової держави, а
також інститутів громадянського суспільства, насамперед становленням місцевого самоврядування та формуванням багатопартійності, переосмисленням
ролі держави у цих процесах, що, з одного боку, об’єктивно припускає вирішення складних і багатогранних політичних, соціально-економічних, культурних та інших завдань, а з другого – зумовлює самообмеження обсягу державного втручання в їхнє вирішення, тобто модернізує роль держави в суспільно-політичних процесах, модифікує державні функції та механізм їх реалізації тощо.
Природно, що розкрити роль Конституції та конституційного права в охороні цих цінностей і реалізації відповідних принципів, а отже, показати значення
конституційно-правової відповідальності суб’єктів, на які покладені відповідні
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обов’язки, можна лише через її дієвість і, зокрема, через функції.
Розглядаючи значення функціонального підходу в науковому пізнанні
та етимологію досліджуваного поняття, необхідно зазначити, що сам термін
«функція» (від лат. Functio – виконання) традиційно розглядається як відправлення або як певна діяльність, призначення, роль4. Уперше він був введений
лише у другій половині ХVІІ ст. Заслуга запровадження у широкий обіг категорії «функція», також як і обґрунтування значущості функціонального підходу
в методології теоретико-прикладних досліджень, пов’язується насамперед з
ім’ям Г. Лейбніца. Під впливом Гюйгенса він вивчає праці Паскаля, Грегорі та
інших з інфінітезімальної геометрії, тобто питання дотичних до кривих, і виходить з ідеєю «функції», за сучасною термінологією – похідної, таким чином
винаходячи центральну концепцію математичного аналізу5.
Визначально ця категорія використовувалася переважно у технічних науках.
Щодо наукових напрямів соціального профілю, то в даній сфері феномен «функція» не застосовувався до початку ХІХ ст. Зокрема, у контексті дослідження
функціональних якостей конституційно-правових явищ, процесів та інститутів,
у т. ч. конституційно-правової відповідальності, заслуговують на увагу підходи
щодо розуміння поняття «функція» у соціології та соціальній антропології.
Адже сучасне конституційне право як провідна галузь національного права
у демократичній державі насамперед є системою фундаментальних принципів
(гідність людини, свобода, рівність, солідарність, толерантність, верховенство
права, демократія як баланс інтересів більшості і меншості тощо), які продукуються громадянським суспільством та визнаються й охороняються державою.
Головною телеологічною детермінантою існування та функціонування конституційного права в демократичному суспільстві є свобода та гідність, тоді як у
більшості інших галузей права – правовий порядок. У цьому аспекті конституційне право щодо всієї правової системи є своєрідним кодексом або каталогом
фундаментальних принципів, з якими має узгоджуватися вся правова система.
Тому концептуальний аналіз функції (у т. ч. конституційно-правових явищ, інститутів та процесів, зокрема, і конституційно-правової відповідальності), становить
ядро функціоналізму – методологічного принципу, що передбачає виокремлення
об’єкта дослідження як цілого, його елементів і виявлення функціональних залежностей між складовими елементами, а також між елементами та соціальним цілим.
При розгляді еволюції функціонального підходу в дослідженні соціально-правових явищ і процесів, у т. ч. конституційно-правової відповідальності,
методологічно важливим є поняття «функція» у його філософському визначенні як «відношення двох об’єктів, в якому зміні одного відповідає зміна іншого»6, «зовнішнього прояву властивостей будь-якого об’єкта в даній системі
відносин»7 або «службової ролі («призначення») одного з елементів соціальної
системи щодо другого чи до системи в цілому; залежності в межах даної системи, за якої зміни в одній частині викликані змінами в іншій її частині»8.
Теоретичному аналізу функцій юридичної відповідальності, у т. ч. конституційно-правової відповідальності, має передувати аналіз функцій права в цілому
та конституційного права зокрема, його системи, інститутів, джерел тощо. Такий
підхід у цілому є доволі традиційним. Так, Д. Липинський зазначає, що функції
юридичної відповідальності беруть участь у реалізації усіх функцій права та впливають на їх зміст і специфіку здійснення. У свою чергу функції права впливають
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на зміст і специфіку функціонування юридичної відповідальності9. Тісний взаємозв’язок між функціями права і функціями юридичної відповідальності відзначає
М. Трофімова, на думку якої функції юридичної відповідальності – конкретний
прояв функцій права; вони «беруть участь» у реалізації всіх функцій права10.
Велика група вчених-теоретиків під функціями права розуміють зумовлені соціальним призначенням права напрями правового впливу на об’єктивну
реальність, у яких виражаються його сутність, призначення та в цілому роль
у громадському житті11. Так, на думку В. Погорілка, функції права – це напрями або види впливу права на суспільні відносини, в яких виражається роль
і призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та найважливіші риси12. У цьому аспекті, наприклад, вельми продуктивною є позиція О. Катасонова, який вважає, що функції юридичної відповідальності характеризуються такими ознаками: є основними напрямами впливу юридичної
відповідальності і висловлюють її сутність; мають властивість впорядковувати
суспільні відносини; мають цільовий характер; взаємопов’язані з функціями
права і функціями елементів, що становлять юридичну відповідальність; відображають соціальне призначення юридичної відповідальності і зумовлені
закономірностями суспільного розвитку; мають об’єктивний характер13.
Такого роду дефінітивні конструкції, в яких акцент зміщено здебільшого на
телеологічні (рольові, цільові) та аксіологічні (ціннісні) аспекти, дозволяють
нам в подальшому уможливлюють розглядати проблеми функцій конституційно-правової відповідальності як одного із тих системоутворюючих чинників,
які дають змогу вважати конституційне право провідною (фундаментальною)
галуззю системи національного права в контексті її спрямованості на визначення і регулювання політичних та інших найважливіших суспільних відносин у
економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах життя і діяльності суспільства та держави14.
Втім, у юридичній науці існують й інші думки щодо функцій права. Зокрема, В. Лазарєв зазначає, що вихідні ціннісні засади права полягають у його
здатності справляти вплив на волю і свідомість людей, і ставить питання про
дію права, зазначаючи, що вона вказує на функціонування окремих правових
норм і всієї правової системи. Під категорією «дія права», яку В. Лазарєв застосовує як рівнозначну категорії «функція права», розуміє його інформаційний,
ціннісний, мотиваційний і безпосередньо регулівний вплив на суспільні відносини в межах певного простору, часу та кола осіб15.
На думку І. Ситаря, функція права – це встановлення на основі культурного
відображення правового поля в поле соціальних потреб таких правовідносин,
які забезпечили б виконання обов’язків суб’єкта права для підтримання нормальної життєдіяльності людини16. У даному аспекті доволі цінною у процесі
дослідження функцій конституційно-правової відповідальності є позиція цього
автора щодо спрямованості її дії на підтримання нормальної життєдіяльності
людини, а також телеологічної домінанти функціонування публічної влади, що
в контексті тематики нашого дослідження може бути інтерпретовано як нормативне забезпечення реалізації правосуб’єктності учасників конституційно-правових відносин, здійснення їх функцій і повноважень, розв’язання конституційно-правових конфліктів та суперечностей між суб’єктами конституційного
права, гарантування прав людини тощо.
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Положення загальної теорії права про функції права так чи інакше відображені й у вітчизняній науці конституційного права. Зокрема, О. Скрипнюк,
пов’язуючи функції конституційного права з його соціальним призначенням,
вважає, що конституційне право виконує низку функцій, тобто напрямів і видів
впливу на суспільні відносини, які зумовлюють його особливе, і навіть унікальне, соціальне призначення17. О. Лощихін доводить, що функції конституційного права як галузі права доцільно визначати як основні напрями та види
впливу конституційного права на політичні та інші найважливіші суспільні
відносини в економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах
життя і діяльності суспільства і держави18.
Також функції конституційно-правової відповідальності варто досліджувати і через призму функцій Конституції України. Такий підхід зумовлений тим,
що конституційно-правова відповідальність насамперед є одним з фундаментальних інститутів захисту Конституції. Зокрема, Ж. Овсепян серед кваліфікуючих ознак конституційно-правової відповідальності називає особливості
предмета примусового забезпечувального (охоронного) впливу (виключним
предметом забезпечення за допомогою інституту конституційної відповідальності є Конституція (Основний Закон) держави та специфічне джерело закріплення конституційних санкцій, до яких насамперед належать Конституція19.
У цьому аспекті Ю. Тодика зазначав, що функції конституції – це основні напрями конституційного впливу на суспільні відносини20. На думку В. Погорілка та
В. Федоренка, категорія «функції конституції» виражає цілеспрямовані напрями
та види впливу основного закону суспільства і держави на суспільні відносини21.
Схожої точки зору дотримуються й інші вітчизняні вчені-конституціоналісти22.
У цьому контексті функції конституційно-правової відповідальності синергетично пов’язані з функціями Конституції, насамперед з її охоронною функцією. Це закономірно, адже сама конституційно-правова відповідальність є одним з фундаментальних інститутів охорони Конституції.
Таким чином, можна зробити висновок, що поняття «функції конституційно-правової відповідальності», з одного боку, та поняття «функції Конституції», «функції конституційного права», «функції держави», «функції суб’єктів
конституційного права» – з другого, є взаємопов’язаними. Тому дана проблематика наукового дослідження є актуальною та практично важливою як з точки
зору теорії конституційного права та її інститутів, насамперед, теорії конституційно-правової відповідальності, так і в прикладному аспекті, – у контексті
формування та реалізації правосуб’єктності учасників конституційно-правових відносин, насамперед органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування.
Аналіз відповідних терміно-понять дає підстави сформулювати визначення
поняття функцій конституційно-правової відповідальності. Так, спираючись
на співвідношення таких категорій, як «функції юридичної відповідальності», «функції держави», «функції конституційно-правової відповідальності»,
В. Книш пропонує широке та вузьке розуміння функцій конституційно-правової відповідальності, зокрема, функції конституційно-правової відповідальності у широкому розмінні – це «напрями її впливу на суб’єктів конституційних правовідносин з метою забезпечення їх ефективної діяльності та взаємодії
між собою». Таке розуміння конституційно-правової відповідальності, на його
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думку, «випливає із загальносоціальних понять «функція» та «функції відповідальності», що окреслює сферу діяльності тих чи інших суб’єктів». Функції
конституційно-правової відповідальності у вузькому розумінні – це «конкретизовані у нормах конституційного права напрями впливу інституту конституційно-правової відповідальності на суб’єктів конституційних правовідносин з метою належного виконання їх завдань, функцій та повноважень, а також з метою
забезпечення ефективних способів, форм та методів взаємодії між ними». При
цьому «вузьке розуміння функцій конституційно-правової відповідальності
базується, по-перше, на спеціально-юридичному понятті «функції юридичної відповідальності», а по-друге – випливає зі специфіки конституційно-правового регулювання та особливостей інституту конституційно-правової відповідальності23.
Висновки. Узагальнюючи доктринальні підходи, зроблені у теорії конституційного права, можна зробити висновок, що функціям конституційно-правової
відповідальності притаманні юридичні ознаки, що розкривають сутність і
зміст цієї категорії, зокрема, вони:
– виражають сутність і зміст цього виду юридичної відповідальності, її призначення в суспільстві та державі, а також місце у системі охорони Конституції
та конституційного ладу;
– взаємопов’язані з основними функціями держави, насамперед, з політичною,
законодавчою, виконавчою, судовою та контрольною;
– є активним способом дії конституційно-правової відповідальності та конституційного права в цілому (його принципів, завдань, функцій), що полягає у
вирішенні конфліктних і спірних конституційних правовідносин, які є предметом конституційно-правового регулювання;
– маючи об’єктивний характер є, з одного боку, формою цілеспрямованої вольової поведінки або діяльності суб’єктів конституційно-правової відповідальності і конституційного права в цілому (суб’єктів-інстанцій конституційно-правової відповідальності та суб’єктів-порушників конституційного
правопорядку (деліквентів)), та, з другого, – системою юридичних станів,
що породжують конституційні права і обов’язки учасників конституційно-спірних та конституційно-конфліктних відносин;
– безпосередньо пов’язані із системою інститутів конституційного права (народ, держава, вибори та референдуми, органи та посадові особи державної
влади та місцевого самоврядування, людина і громадянин, територіальні
громади, політичні партії тощо), утворюючи стійкі системно-функціональні,
структурні та генетичні зв’язки, що характеризують статичні та динамічні,
матеріальні та процесуальні властивості конституційно-правової відповідальності і конституційного права в цілому;
– перебувають у стійкому синергетичному зв’язку із джерелами конституційного
права як галузі права (насамперед Конституцією та її функціями), які є зовнішньою формою закріплення конституційно-правової відповідальності та об’єктивізації стратегічних магістральних напрямів і видів її впливу на суспільні відносини;
– безпосередньо впливають на конституційно-правові відносини (насамперед
конституційно-спірні та конституційно-конфліктні) та їх властивості, суб’єктно-об’єктний склад, життєві обставини (конституційні юридичні факти),
які породжують, змінюють і припиняють відповідні конституційно-спірні та
конституційно-конфліктні відносини (насамперед конституційний делікт), а
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також визначають їх змістове наповнення;
– перебувають в органічному зв’язку із функціями конституційного права як
юридичної науки та навчальної дисципліни та об’єктивно впливають на стан
здійснення наукових досліджень і форми навчання, спрямованих на вирішення
поставлених перед конституційно-правовою наукою та освітою завдань тощо.
Спираючись на відповідні характеристики, функції конституційно-правової відповідальності доцільно визначати як основні нормативно закріплені та організаційно
забезпечені напрями та види її впливу на конституційно-правові відносини з метою
охорони Конституції, відновлення конституційного правопорядку та належного виконання завдань, функцій і повноважень суб’єктів цих відносин, а також вирішення
конституційних спорів між ними та подолання конституційних конфліктів.
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Batanova Nataliya. Functions of constitutional and legal responsibility: methodological
problems of research
The article considers the problems of the theory of functions of constitutional and legal
responsibility. The characteristic features of the functions of constitutional and legal responsibility are analyzed. It substantiates the correlation and relationship between the functions of
constitutional and legal responsibility and the functions of the Constitution, the functions of
constitutional law, the functions of the state, etc.
It is proved that the functions of constitutional and legal responsibility are characterized by
legal features that reveal the essence and content of this category, in particular: 1) express the
nature and content of this type of legal responsibility, its purpose in society and the state, as well as
its place in the system of protection of the Constitution and constitutional order; 2) interrelated with
the main functions of the state; 3) is an active way of acting of constitutional and legal responsibility
and constitutional law as a whole (its principles, tasks, functions); 4) having an objective nature,
on the one hand, is a form of purposeful willful behavior or activity of the subjects of constitutional
liability and constitutional law in general (subjects of instances of constitutional responsibility and
subjects of violators of constitutional law and order (delinquents)), and, on the other hand, the
system of legal states that give rise to the constitutional rights and obligations of participants in
constitutional-controversial and constitutional-conflict relations; 5) directly related to the system
of constitutional law institutions (people, state, elections and referendums, bodies and officials of
state power and local self-government, people and citizens, territorial hromadas, political parties,
etc.); 6) are in synergy with the sources of constitutional law as a branch of law (above all the
Constitution and its functions); 7) directly affect the constitutional and legal relations (first of
all, constitutionally-controversial and constitutional-conflict) and their properties, subject-object
composition, constitutional legal facts; 8)are organically related to the functions of constitutional
law as a legal science and academic discipline and the like, etc.
The definition of the concept of the functions of constitutional legal responsibility as the main
normative and organizationally secured areas and types of its influence on the constitutional and
legal relations with the purpose of protection of the Constitution, restoration of the constitutional
order and proper fulfillment of tasks, functions and powers of the subjects of these relations,
constitutional disputes between them and overcoming constitutional conflicts is formulated.
Key words: constitutional and legal responsibility; functions of constitutional and legal responsibility; functions of constitutional law; constitutional conflict; constitutional order.
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Постановка проблеми. 27 червня 2014 р. була підписана, а 01 вересня 2017 р.
набула чинності в повному обсязі Угода про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію або Угода)1. Угода замінила міжнародно-правові рамки співробітництва, що
до цього існували й були встановлені 14 червня 1994 р. Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами2. І хоча асоціація не дає жодних гарантій щодо наступного
повноправного членства в ЄС, що зафіксовано в Преамбулі до Угоди («Угода не
визначатиме наперед і залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна – ЄС»), а історія цього інтеграційного об’єднання знає багато інших шляхів
подальшого розвитку відносин після асоціації з третіми державами, укладення
Угоди – це новий, більш глибокий формат співробітництва; ця стадія є неодмінною для країн, які мають намір майбутнього вступу до цього інтеграційного
об’єднання. За своїм обсягом і тематичним охопленням Угода стала найбільшим
міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським
Союзом3. А 07 лютого 2019 р. до преамбули Конституції України було внесено
зміни, відповідно до яких набула конституційного оформлення незворотність європейського та євроатлантичного курсу України4. Цим було поставлено логічну
крапку у виборі стратегічного напрямку інституційного розвитку України.
Впровадження Угоди про асоціацію триває вже більше двох років, що дає
змогу оцінити його перші результати. Метою даної статті є аналіз відповідності
цього процесу як загальним зобов’язанням сторін щодо апроксимації законодавства України до права ЄС, так і особливостям екологічної сфери взаємодії,
виявлення проблем, труднощів та недоліків реалізації Угоди в Україні, а також
окреслення можливих шляхів їх подолання.
Останнім часом до окремих аспектів проблеми наближення екологічного
законодавства України до права навколишнього середовища ЄС звертається
чимало вітчизняних дослідників: Г. Балюк, С.Білоцький, А.Гетьман, М.Краснова, С.Кузнєцова, В.Лозо, М. Медведєва, Р.Петров, О.Шомпол та ін. Кожен з
дослідників намагається осягнути певний «зріз» проблеми узгодження екологічного законодавства України, що в комплексі дає певне уявлення про прогрес
на шляху реалізації Угоди про асоціацію.
Однією з визначальних засад наближення до членства в ЄС є приведення
національного законодавства у відповідність із правом цього інституційного
об’єднання. На це в контексті нашого дослідження, зокрема, орієнтує ст. 363
Угоди про асоціацію «Поступове наближення законодавства України до права
та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища».
Цей процес є непростим і багатовекторним, по-перше, з точки зору охоплення ним сфер правового регулювання, що слід гармонізувати, а по-друге, з
огляду на методологію узгодження правових систем.
Стосовно першого аспекту, тобто основних векторів, або правових сфер, які
підлягають узгодженню, відповідь можна знайти в самій Угоді про асоціацію,
а саме щодо предмета нашого інтересу – в її преамбулі, главі 6 «Навколишнє
середовище» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» (статті 360–
366) і в Додатках XXX і ХХХІ до відповідної глави 6. Слід зазначити, що
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певні заходи екологічного характеру встановлені також у розділі ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» главою 13 «Торгівля і сталий розвиток» (статті 289–
302) і главою 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» цього ж розділу Угоди.
У ст. 361 Угоди виділено 13 основних сфер співробітництва сторін щодо навколишнього середовища, а саме: зміна клімату; екологічне управління та аналогічні
питання, зокрема, освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань
навколишнього середовища та процесу прийняття рішень; якість атмосферного
повітря; якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі); промислове забруднення і промислові загрози; хімічні речовини; генетично-модифіковані
організми, в тому числі у сільському господарстві; шумове забруднення; цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози; міське середовище;
екологічні збори. Зазначимо при цьому, що Додаток ХХХ містить перелік актів
ЄС для наближення законодавства України в екологічній сфері, що не повністю
охоплюють відповідні напрями: 1) управління довкіллям та інтеграція екологічної
політики у інші галузеві політики; 2) якість атмосферного повітря; 3) управління
відходами та ресурсами; 4) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; 5) охорона природи; 6) промислове забруднення та
техногенні загрози; 7) зміна клімату та захист озонового шару; 8) генетично модифіковані організми. Всього, як слідує з цього Додатку, Україна в питаннях охорони
довкілля має адаптувати своє законодавство до норм 26 директив та 3 регламентів
ЄС. А Додаток ХХХІ, відповідно до ст. 365 Угоди, окремо концентрується на політиці щодо зміни клімату, і включає: 1) імплементацію Кіотського протоколу аж
до повного запровадження Кіотських механізмів; 2) розроблення довгострокового
плану дій стосовно пом’якшення змін клімату та адаптації до них; 3) розроблення
довгострокових заходів щодо скорочення викидів парникових газів.
Для кожного положення директиви/регламенту ЄС, з яким Україна має гармонізувати своє законодавство, визначено строки, відлік яких ведеться з моменту набуття чинності Угодою про асоціацію.
Як на двосторонньому, так і на національному рівнях встановлено певні
інституційні та процедурні механізми моніторингу виконання вимог приведення у відповідність законодавства.
Створення двосторонніх органів визначено в тексті самої Угоди (статті
461–470). Ними є: Рада Асоціації, Комітет Асоціації, Парламентський комітет
Асоціації та Платформа громадянського суспільства.
На національному рівні в Україні для організації діяльності відповідних
двосторонніх органів також створено спеціальний координаційний механізм євроінтеграції. Так, у складі Верховної Ради України діє Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. В Уряді введено посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. В структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України вже 13 серпня 2014 р. № 346 утворено
самостійний структурний підрозділ – Урядовий офіс координації європейської
та євроатлантичної інтеграції5, на який, зокрема, покладено організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності щодо впровадження
положень Угоди6. Саме цей Офіс виконує функції секретаріату української частини двосторонніх органів. Щоквартально і щорічно Офіс здійснює моніторинг і
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оцінку результативності виконання Угоди, за результатами яких подає відповідні
рекомендації, у тому числі щодо оновлення Плану заходів з виконання Угоди.
Перша редакція такого Плану була затверджена Кабінетом Міністрів України ще
у 2014 р.7. Відтоді План неодноразово уточнювався, а у 2017 р. була прийнята
його нова редакція8. Останнє оновлення та актуалізація цього документа були
здійснені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р.9.
Слід зазначити, що на рівні центральних органів виконавчої влади України також
приймаються плани імплементації тих актів ЄС, що підпадають під відповідну
сферу управління. Планування та виконання таких планів належать до компетенції спеціалізованих підрозділів. Так, у штаті Міністерства енергетики та захисту
довкілля України (Мінекоенерго) є заступник міністра з питань євроінтеграції,
якому підконтрольний Департамент стратегії та європейської інтеграції10.
У контексті нашого дослідження важливо звернути увагу на те, що питання
узгодження екологічного законодавства України зі значною кількістю актів права
ЄС перебуває під подвійним наглядом: не лише з боку інституцій ЄС та спеціально створених механізмів впровадження Угоди, а й з боку керівних органів міжнародних договорів, на виконання яких було прийнято ту чи іншу директиву ЄС
(ст. 292 Угоди). Так, виконання зобов’язань, пов’язаних із впровадженням т. зв.
горизонтальних директив ЄС (актів, що не обмежуються регулюванням охорони
та використання окремих природних ресурсів чи одного сектору економіки чи
суспільного життя, а наскрізно стосуються всіх секторальних політик) перебувають під наглядом керівних органів таких міжнародних договорів:
– Директиви № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних
проектів на навколишнє середовище (кодифікація) та Директиви № 2001/42/ЄC про
оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище – Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Еспо, 1991)
та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до неї (Київ, 2003);
– Директиви № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації
та про скасування Директиви № 90/313/ЄЕС; Директиви № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються
навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив № 85/337/
ЄЕС та № 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя – Конвенції
про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхус, 1998).
Це саме стосується й багатьох інших зобов’язань України за Угодою.
На жаль, доводиться визнати, що протягом останніх 15 років Україна неодноразово потрапляла до санаційного списку держав, що неналежним чином виконують
вимоги міжнародних договорів екологічного спрямування. Так, Нарада Сторін Орхуської конвенції на своїх 2-й (2005 р.), 3-й (2008 р.), 4-й (2011 р.), 5-й (2014 р.) сесіях
констатувала недотримання Україною певних положень Конвенції, в результаті чого
державі висловлювали попередження і вживали щодо України інших заходів11, 12, 13, 14.
Подібні тенденції в оцінці виконання Україною міжнародних екологічних
зобов’язань спостерігались і щодо інших міжнародних договорів. Так, сесії Наради Сторін Конвенції Еспо неодноразово констатували порушення Україною
певних положень відповідної Конвенції, що зумовлювало санкції, спрямовані до Уряду України. Відповідні порушення констатувалися, зокрема, на 4-й
(2008 р.), 5-й (2011 р.), 6-й (2014 р.) сесіях Наради Сторін Конвенції Еспо15, 16, 17.
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Позитивним впливом укладення Угоди про асоціацію є те, що політичні,
інституційні та процедурні механізми, створені для організації, координації
та контролю її впровадження, водночас стимулюють виконання положень тих
міжнародних договорів, участь в яких Україна оформила раніше. Хоча й цей
процес не в усіх частинах можна визнати успішним.
Якщо оцінювати ефективність поступу України на шляху апроксимації до
права навколишнього середовища ЄС, то слід звернути увагу, з одного боку, на
формальні аспекти, а з другого – на фактичні, що походять від методології та
організаційно-правових механізмів наближення.
Формальні аспекти зазвичай констатуються у звітах тих двосторонніх та
національних інституцій, які спеціально створені для контролю виконання Угоди, де відзначається відповідність встановленим строкам і прийнятим планам
виконання. Ці питання постійно аналізуються, висвітлюються в ЗМІ, констатуються як успіхи відповідного процесу, так і відставання з певних напрямів18.
Тому в межах даного дослідження немає сенсу зосереджувати на цьому увагу.
Більш важливим і продуктивним є виявлення проблем змістового характеру,
пов’язаних з методологією узгодження, внутрішньо-національними підходами
до внесення змін до екологічного законодавства України з метою узгодження
його із правом ЄС. Деякі з цих проблем є очевидними вже сьогодні.
Одним із важливих аспектів, що має бути в полі зору при внесенні змін до національного законодавства, є необхідність врахування не лише найближчих потреб правового розвитку, а й стратегічних орієнтирів ЄС на довгострокову перспективу. Адже правова система ЄС (і еколого-правова як її складова) не є застиглою системою, що не розвивається. А аналіз конкретних зобов’язань України
за відповідними додатками до Угоди демонструє, що значна частина директив,
що тут фігурують, і з якими слід узгоджувати законодавство України, вже після
ратифікації Угоди зазнали подальших змін. Наприклад, Директива № 2003/35/
ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень
до Директив № 85/337/ЄЕС та № 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ
до правосуддя – з моменту прийняття Додатку ХХХ в ЄС вже застосовується із
змінами, внесеними 14.12. 2016 р. Директивою № 2016/2284/ЄС19.
Те саме можна сказати про Директиву № 2008/98/ЄС про відходи, що входить до Додатку ХХХ. Наразі в ЄС цю Директиву вже змінено й доповнено Регламентами (ЄС) № 1357/2014 та № 2017/997 і Директивами (ЄС) № 2015/1127
та № 2018/85120. Приблизно половина з актів ЄС, які фігурують в екологічних
додатках до Угоди, за період її впровадження вже зазнали розвитку. В цьому
контексті дуже важливо, вносячи зміни до законодавства України, брати до уваги як ті новації, що вже увійшли до тіла acquis communautaire, так і, в ідеалі, –
ті проекти актів ЄС, які перебувають у законотворчому процесі. Це дасть змогу
уникнути в подальшому необхідності перегляду відповідного законодавства
України, надасть йому більшої стабільності.
Але й цього, вважаю, замало для стратегічного забезпечення узгодження
екологічного законодавства України з правом ЄС. Тут доцільно виділити
три рівні узгодження: крім першого рівня, про який йшлося вище і який
перебуває під пильним контролем інституційних механізмів Угоди про асоціацію, можна виділити ще два рівні.
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Це насамперед весь екологічний блок «acquis communautaire», з яким мають
гармонізувати свої правові системи держави, що вже подали заявку на вступ
до ЄС; сьогодні таких актів утричі більше порівняно з тими, що визначені в
Угоді21. І думаючи про перспективу набуття членства в ЄС, слід вже сьогодні
узгоджувати свої законотворчі дії з цим блоком європейського права.
Нарешті, вдаючись до оновлення екологічного законодавства України, важливо
орієнтуватись на всю систему права навколишнього середовища ЄС, його «дух і
букву», тенденції розвитку, враховуючи як правові, так і програмні документи22.
Слід констатувати, що сьогоднішні законотворчі зусилля у справі гармонізації екологічного законодавства України з європейським правом спрямовані
виключно на виконання вимог Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Два інших
виділених вище рівні до уваги практично не беруться. Важливо при цьому зазначити, що наведені тут рівні гармонізації не повинні розглядатися як стадії
законотворчих дій, тобто спочатку – де слід завершити виконання вимог Угоди
про асоціацію, а вже потім, можливо, рухатись далі. За такого підходу ми весь
час будемо «наздоганяти» право ЄС, витрачаючи на це додаткові фінансові,
людські, інституційні та інші ресурси. Вважаю таку позицію хибною. У процесі виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію слід тримати в полі зору і
вже сьогодні на макрорівні враховувати як весь екологічний блок «acquis», так
і загальні тенденції розвитку правової системи ЄС.
Наприклад, загальною тенденцією сучасного етапу розвитку права навколишнього середовища ЄС є систематизація правових актів певної спрямованості, їх
укрупнення шляхом об’єднання «під одним дахом» правового регулювання споріднених суспільних відносин. Це можна проілюструвати на прикладах водного
права ЄС, сфери управління відходами та іншими, коли розрізнені раніше директиви та регламенти поступово замінюються систематизованими (кодифікованими)
укрупненими актами ЄС, більш доступними й зручними у правозастосуванні.
Оцінюючи з цих позицій формально-юридичні підходи вітчизняного законодавця, спрямовані на виконання Угоди, побачимо намагання практично з
кожної позиції приймати окремий законодавчий акт. Звичайно, запропонований тут підхід у короткостроковому вимірі ускладнить законотворчий процес,
викличе необхідність залучення до нього фахівців, які володіють знаннями як
права ЄС, так і екологічного законодавства України, його системних зв’язків як
усередині галузі, так і з іншими галузями права України. Але в стратегічному
вимірі це було б доцільно й виправдано.
Ще однією проблемою, що постає в процесі виконання зобов’язань України
за екологічним блоком Угоди про асоціацію, є те, що значна частина директив
і всі три регламенти, з якими слід узгодити еколого-правову систему України,
спрямовані саме до держав – членів ЄС. Регламенти – це загалом акти прямої
дії, які не потребують від держав – членів ЄС правових акцій з імплементації,
а застосовуються безпосередньо. Водночас для України, яка не є членом ЄС,
наразі відсутні правові підстави для прямого застосування регламентів ЄС. Не
містить роз’яснень щодо відповідного механізму і сама Угода про асоціацію.
Окремі директиви ЄС безпосередньо спрямовані на охорону природних компонентів чи ресурсів саме ЄС. Це найбільшою мірою стосується сфери застосування
природоохоронних директив, які прямо вказують на охорону природних територій
держав-членів чи представників тваринного світу на цій території (це Директива
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№ 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори –
«Оселищна» та Директива № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів – «Пташина» директива). Вважаємо, що для України сфера узгодження відповідних директив
мала б бути розширена до меж території нашої держави та видів її тваринного чи
рослинного світу, про що мають бути вміщені відповідні роз’яснення до Угоди.
Ще однією важливою умовою, яку слід враховувати, адаптуючи еколого-правову систему України до права ЄС, є необхідність у процесі законотворчих реформ не вдаватися до сліпого копіювання нормативних приписів ЄС,
а вписувати необхідні положення до загальної системи діючого в Україні законодавства, враховуючи вітчизняні засади його побудови, системні зв’язки,
які закладено в його структуру та зміст. На жаль, і в цій частині ми маємо явні
прорахунки. Як приклад можна навести розроблений проект Закону України
«Про території Смарагдової мережі» (для узгодження з Директивою № 92/43/
ЄС (т. зв. «Оселищною»). Цей законопроект розроблено ніби «з чистого аркуша», абстрагуючись від існуючої в Україні системи правового регулювання,
відокремлено від відповідних норм законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України»,
«Про Червону книгу України», «Про екологічну мережу України», відповідних норм природоресурсного законодавства, законодавства про Червону книгу
України, про містобудування та просторове планування, моніторинг, оцінку
впливу на довкілля та інших. При цьому в пояснювальній записці до законопроекту, на мій погляд, безпідставно стверджується, що принцип збереження
біорізноманіття на рівні природних оселищ (біотопів) не впроваджений у національне законодавство України23, що налаштовує на висновок, що пропонована
до запровадження в Україні «Cмарагдова мережа» не враховує вже існуючої
екологічної мережі України, не дає орієнтирів щодо того, як ці дві мережі співіснуватимуть – замінять одна другу чи новостворена мережа якимось чином
доповнить вже існуючу. Вважаю, що в даному випадку достатнім для гармонізації екологічного законодавства України з правовою системою ЄС було б не
розроблення самостійного законопроекту, а внесення певних змін до законів
України «Про природно-заповідний фонд», «Про екологічну мережу України»
та деяких інших законів, норми яких регулюють відповідну сферу відносин.
І нарешті – останнє зауваження. У вирі узгодження екологічного законодавства України з вимогами Угоди про асоціацію не можна нехтувати загальним
розвитком відповідного національного законодавства, тієї його частини, що є
інертною щодо спонукальних чинників гармонізації. Адже в Угоді про асоціацію набули відображення лише ті аспекти зближення правових систем, які є наразі важливими для ЄС і співпраці України з цим інтеграційним об’єднанням.
Водночас внутрішньонаціональні потреби розвитку відповідної галузі законодавства є набагато ширшими і не можуть обмежуватися лише цими аспектами.
Висновки. Після набуття чинності Угодою про асоціацію Україна – ЄС у
розвитку екологічного законодавства України відбулися системні зміни, пов’язані з його повною переорієнтацією на виконання зобов’язань за Угодою. Цьому значною мірою сприяло створення двостороннього та національного механізмів контролю виконання Угоди як на інституційному, організаційно-правовому, так і на процедурному рівнях; на постійних чи періодичних засадах
здійснюється аналіз реалізації Україною взятих на себе зобов’язань. Водночас
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поряд із безумовними успіхами процес гармонізації екологічного законодавства України з правом ЄС виявив чимало труднощів, слабких місць і проблем,
які потребують розвʼязання як шляхом внесення змін і доповнень до Угоди,
так і через удосконалення технології апроксимації (наближення). Крім того,
важливо пам’ятати, що розвиток екологічного законодавства України не повинен обмежуватись виконанням зобов’язань за Угодою. Є чимало екологічних
проблем, регламентація яких є інертною щодо чинників гармонізації з правом
ЄС, але важливою для внутрішньонаціонального регулювання.
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Malysheva Natalii. Development of the Environmental legislation in Ukraine after
coming into force of the Association Agreement
After the full entry into force on 01.09.2017 of the EU – Ukraine Association Agreement one
of the main tasks of its implementation was to align Ukraine’s national legislation with EU law.
The Agreement itself, as well as the annexes thereto, set out both the directions of this process and
the specific provisions of EU acts (directives and regulations) to align with national legislation
of Ukraine and timeframes of these actions. An important area of harmonization in the context
of the Association Agreement’s obligations is environmental protection; its main vectors are set
out in Chapter 6 “Environment” of Section V “Economic and Sectorial Cooperation” (Art. 360–
366) and in Annexes XXX and XXI to the relevant Chapter 6. In total, following the Annex XXX,
Ukraine has to adapt its legislation to the provisions of 26 EU directives and 3 regulations.
Since that time both successes in Ukraine’s implementation of the EU environmental
acquis, as well as weaknesses, problems and difficulties in way to bring the legislation into
compliance were revealed.
Positive impact on implementation of the Agreement’s requirements was, in particular,
the creation of bilateral and national mechanisms for monitoring the implementation of the
Agreement, both at the institutional, organizational, legal and procedural levels, for analyze the
implementation of Ukraine’s commitments on a permanent or periodic basis.
Among the main problems which arise during bringing to compliance are the following:
lack/insufficiency of a systematic approach in the harmonization process, failure to take into
account strategic guidelines and perspective development of EU environmental law, on the one
hand, and features of the Ukrainian legal system, on the other hand; attempting to formally
transpose EU law without proper link to national environmental law.
Finally, there are many environmental issues, the regulation of which is inert to the factors
of harmonization with EU law, but is important for domestic national regulation. Unfortunately,
in recent years, these aspects of the development of environmental legislation of Ukraine have
been constantly neglected, and all legislative activity in the environmental field has been fully
focused on bringing the legislation in line with the requirements of the Association Agreement.
Key words: environmental legislation of Ukraine, EU laws, Ukraine – EU Association
Agreement, bringing legislation into compliance.
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ЗАВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ:
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
У статті досліджуються мета та критерії завершеності земельної реформи в
Україні. Обґрунтовується висновок, що основним змістом земельної реформи є реформування земельного законодавства. Доводиться, що завершення земельної реформи в
Україні має не тільки створювати умови для здійснення власниками землі всіх своїх правомочностей, що є можливим з запровадженням ринкового обігу сільськогосподарських
земель. Важливим критерієм завершеності земельної реформи має бути формування
такого правового середовища для здійснення власниками своїх правомочностей, яке б
сприяло реалізації інтересів як землевласників, так і всього суспільства.
Ключові слова: земельна реформа, земельне право, ринок земель, дерегуляція, децентралізація, кодифікація земельного законодавства.
Кулинич П. Ф. Завершение земельной реформы в Украине: правовые проблемы
В статье исследуются цель и критерии завершенности земельной реформы в Украине.
Обосновывается вывод, что основным содержанием земельной реформы является реформирование земельного законодательства. Доказывается, что завершение земельной реформы
должно не только создавать условия для осуществления собственниками земли своих правомочий, что представляется возможным с введением рыночного оборота сельскохозяйственных земель. Важным критерием завершенности земельной реформы должно быть формирование такой правовой среды для осуществления собственниками своих правомочий, которая
бы способствовала реализации интересов как собственников, так и всего общества.
Ключові слова: земельна реформа, земельное право, рынок земель, дерегуляция, децентрализация, кодификация земельного законодательства.
Kulynych Pavlo. Completion of Land Reform in Ukraine: Legal Issues
The article examines the purpose and criteria for completing land reform in Ukraine. The
conclusion is substantiated that the main content of land reform consists in the reform of land
legislation. It is argued that the completion of land reform in Ukraine should not only create
conditions for land owners to exercise all their powers, which is possible with the introduction of
market circulation of agricultural land. An important criterion for the completion of land reform
should be the creation of a legal environment for the owners to exercise their powers, which
would promote the interests of both landowners and society as a whole.
Key words: land reform, land law, land market, deregulation, decentralization, codification
of land legislation.

Постановка проблеми. Розпочата в нашій країні майже 30 років тому земельна реформа наближається до свого завершення. Формальним критерієм завершеності земельної реформи має, за переконанням вітчизняного політикуму
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та більшості науковців, стати усунення останньої перешкоди для повноцінного
функціонування інституту права власності на землю – земельного мораторію.
Земельний мораторій являє собою встановлену Земельним кодексом України
тимчасову заборону на ринковий обіг сільськогосподарських земель, який був
запроваджений у 2002 р. терміном на три роки і продовжувався дев’ять разів
під різними приводами. Відповідно скасування земельного мораторію відкриває
шлях до поширення правового регулювання відносин земельного ринку на землі сільськогосподарського призначення України. Водночас проведення земельної реформи, поряд з позитивними результатами, зумовило настання й деяких
негативних наслідків, зокрема, надмірну бюрократизацію земельних відносин
та земельну корупцію. Тому без усунення негативних наслідків земельного реформування вони матимуть місце і після скасування земельного мораторію та
негативно відіб’ються й на правовому регулюванні земельного ринку. Це дає підстави ставити під сумнів правильність запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель як критерію завершеності земельної реформи в Україні.
Метою дослідження є формування методологічних засад визначення критеріїв завершеності земельної реформи в Україні та перспектив розвитку земельного законодавства у постреформаційний період.
Проблематика земельної реформи була предметом дослідження у багатьох галузях вітчизняної і зарубіжної науки. Правові аспекти земельної реформи аналізувалися в працях В. Андрейцева, О. Заєць, І. Каракаша, Т. Коваленко, І. Костяшкіна, А. Мірошниченка, В. Носіка, В. Семчика, В. Сидор, В. Федоровича, М. Шульги та інших
правознавців. Проте більшість цих праць присвячена правовим питанням реформування земельних відносин першої половини терміну здійснення земельної реформи.
Слід відмітити, що мета земельної реформи набула відображення у правових актах про її початок в Україні. Так, Постановою Верховної Ради УРСР
«Про земельну реформу»1 від 18 грудня 1990 р. усі землі держави з 15 березня 1991 р. були оголошені об’єктом земельної реформи, спрямованої на їх перерозподіл на користь ефективно господарюючих суб’єктів. А Постановою
Верховної Ради України від 13 березня 1992 р. «Про прискорення земельної
реформи та приватизацію землі»2 було розширено зміст земельної реформи.
Основною її новелою стало формування завдання земельної реформи як перерозподілу земельного фонду країни на засадах його приватизації. Зазначені
постанови заклали основний формат вітчизняної земельної реформи.
Саме ці положення законодавства бралися за основу при визначенні мети земельної реформи переважною більшістю дослідників. Так, як зазначає М. Шульга, земельна реформа – це перерозподіл землі між зацікавленими юридичними та
фізичними особами, які здатні по-господарськи її використовувати3. Г. Бистров
також вважає, що земельна реформа є багатоплановим процесом, який охоплює
перерозподіл значної частини державних сільськогосподарських земель, пов’язаний з різноманіттям форм власності (приватної, державної, комунальної) і докорінними змінами в соціально-економічній структурі сільського господарства4.
Фактично концепт перерозподілу земель взятий за основу при визначенні
мети земельної реформи у працях вітчизняних економістів та землевпорядників. Так, на думку П. Саблука, «земельна реформа – це комплекс правових,
економічних, технічних і організаційних заходів, здійснення яких має на меті
удосконалення, перехід до нового земельного ладу, адекватного характерові
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регульованої, соціально орієнтованої ринкової економіки країни»5. Такого ж
розуміння суті земельної реформи дотримуються і А. Третяк6 та М. Лавейкін7.
А у підготовленій фахівцями НААН України доповіді щодо завершення земельної реформи ця реформа визначається як складний і багатогранний комплекс
заходів, спрямованих на реалізацію таких основних цілей: 1) здійснення переходу від виключно державної до різних форм власності на землю; 2) забезпечення
соціально справедливого й економічно обґрунтованого перерозподілу земель і
створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі; 3) створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин; 4) зупинення процесів деградації землі та інших пов’язаних з нею природних ресурсів,
забезпечення їхнього відновлення й розширеного відтворення8.
Водночас, як слушно зазначає В. Носік, залишаються невизначеними методологічні і теоретичні основи правової ідеології завершення земельної реформи і регулювання земельних відносин у перспективі9.
Так, по-перше, важко погодитися з позиціями тих науковців, які визначають
земельну реформу як комплекс правових, економічних, екологічних, соціальних,
технічних і організаційних заходів. Адже перерахування таких заходів робить їх
рівнозначними і незалежними один від одного. Однак, на нашу думку, всі заходи
щодо реформування земельних відносин, у тому числі економічні, технічні, організаційні, здійснюються шляхом запровадження у законодавство правових норм,
в яких закріплені такі заходи. Отже, будь-які заходи щодо здійснення земельної
реформи є правовими, хоча й різними за своїм змістом (економіко-правовими,
еколого-правовими, організаційно-правовими тощо). Тому методологічно правильним є визначення земельної реформи як реформи земельного законодавства,
яка має на меті певні цілі.
По-друге, основною метою земельної реформи на початковому її етапі
стало реформування земельних відносин на засадах інституту права приватної власності на землю, що мало сприяти розвитку приватної ініціативи у використанні земельних ресурсів. З цією метою з прийняттям 30 січня 1992 р.
рамкового Закону України «Про форми власності на землю»10 та нової редакції
Земельного кодексу України від 13 березня 1992 р., якими запроваджувалася
поряд з державною колективна і приватна власність на землю, в Україні була
створена законодавча база для масштабної безоплатної приватизації земель, що
вже перебували в користуванні громадян та сільськогосподарських юридичних осіб. По суті, введена одночасно з приватною власністю колективна власність на землю також мала мету приватизації сільськогосподарських земель,
яка здійснювалася шляхом їх паювання (поділу) між членами колективних
сільськогосподарських підприємств на підставі спеціального законодавства –
указів Президента України від 10 листопада 1994 р. «Про невідкладні заходи
щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»11 та від 8 серпня 1995 р. «Про порядок паювання земель, переданих у
колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям»12.
Згідно з указами кожному членові КСП було надане право на земельну частку
(пай) – умовну частину земель КСП, розмір якої був фіксованим, виражався
в умовних кадастрових гектарах і мав грошову оцінку. А на підставі Закону
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 р. була проведена тран-
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сформація земельних часток (паїв) як умовних земельних ділянок у реальні земельні ділянки з чітко визначеними межами, площею та місцем розташування.
Причому при приватизації земель відбувався не перерозподіл земель у фізичному розумінні, а головним чином перерозподіл прав власності на них від
держави до приватних осіб. Як наслідок, 30 з 42 млн га сільськогосподарських
угідь країни перейшли у приватну власність громадян України. За такого рівня приватизації сільськогосподарських земель відсутність їх ринкового обігу
порушує гарантоване статтями 14 і 41 Конституції України13 право власності,
істотно знижує потенціал права власності на землю як важливого регулятора
земельних відносин, а також створює сприятливі умови для агрохолдингізації
сільського господарства – витіснення дрібних і середніх виробників агропродукції, у першу чергу фермерів, та концентрації сільськогосподарських земель
у користуванні агрохолдингів на праві їх оренди.
Таким чином, запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель
фактично відкриє шлях для реалізації власниками земельних ділянок такої правомочності, як розпорядження ними. Водночас вважаємо, що зі скасуванням земельного мораторію в Україні не будуть створені умови, які повністю розкриють
потенціал інституту права приватної власності на землю. Адже, на нашу думку,
рівень реалізації потенціалу цього правового інституту залежить не тільки від
можливості реалізації власниками землі наданих їм законом правомочностей.
Таким чином, важливим фактором реалізації потенціалу права приватної власності на землю є правове середовище, у якому відбуватиметься реалізація власниками
землі їх правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження землею.
Для формування такого правового середовища уявляється необхідним вжити в Україні правових заходів щодо вдосконалення регулювання земельних відносин.
По-перше, успішне завершення земельної реформи в Україні значною мірою залежатиме від завершення реформування земельно-реєстраційних відносин. Незважаючи на те, що з 1 січня 2013 р. введені в дію основні законодавчі
акти – закони України «Про державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», які поклали
початок реформуванню земельно-реєстраційної системи, вона до цього часу є
роз’єднаною, оскільки земельні ділянки реєструються у кадастрі, а права на
них – у реєстрі прав. Саме така роз’єднаність земельно-реєстраційної системи
створює сприятливі умови для розвитку у сільському господарстві земельного
рейдерства – незаконного захоплення чужих земельних ділянок, урожаю та будівель на них, якому надається видимість законності. І хоча 5 грудня 2019 р. був
прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії рейдерству»14, він не розв’язує проблеми об’єднання
земельно-реєстраційної системи України.
По-друге, земельна реформа в Україні супроводжувалася формуванням законодавства, яке надало державним органам земельних ресурсів велику кількість повноважень у сфері регулювання земельних відносин, що спричинило
виникнення такого явища, як «держкомземоцентризм». Його суть полягає у
тому, що, по-перше, у змісті повноважень посадових осіб державних органів
земельних ресурсів має місце конфлікт інтересів, та, по-друге, передумовою
виникнення значної частини земельних правовідносин є надання такими посадовими органами різних дозволів та погоджень.
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У результаті дії такого земельного законодавства сфера земельних відносин
в Україні характеризується найвищим рівнем корумпованості порівняно з іншими сферами соціально-економічного розвитку країни. Безперечно, наявність
земельної корупції зумовлює викривлений розвиток відносин щодо ринкового
обігу сільськогосподарських земель. Тому необхідною умовою формування
прозорого та справедливого ринку таких земель є дерегуляція земельних відносин, яка передбачає скасування переважної більшості передбачених законодавством дозволів та погоджень, зокрема, дозволів на розробку землевпорядної документації, її погодження органами влади, а також скасування інституту
державної експертизи землевпорядної документації, яка не сприяє оптимізації
земельних відносин, однак надмірно обтяжує їх розвиток.
По-третє, у рамках проведення в Україні децентралізації влади, в тому
числі й у сфері земельних відносин, територіальні громади сіл, селищ та міст
об’єднуються, формуючи об’єднані територіальні громади (ОТГ), покликані
самостійно вирішувати земельні питання як у межах населених пунктів, так і
за їх межами. Створення ОТГ зумовило, у свою чергу, реформування відносин
земельної власності з передачею переважної більшості державних земель у комунальну власність ОТГ та відносин щодо управління землями в межах ОТГ з
передачею значної частини владних повноважень від органів державної влади
до органів самоврядування ОТГ. Цілком очевидно, що розвиток ринку сільськогосподарських земель значною мірою визначатиметься ефективністю правового забезпечення діяльності ОТГ та сформованих ними органів місцевого
самоврядування у сфері організації земельних відносин на території ОТГ. Саме
тому завершення реформи щодо децентралізації влади у сфері земельних відносин слід, на нашу думку, розглядати як важливу передумову ефективної дії
правових норм щодо ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, радам громад доцільно, на нашу думку, надати повноваження
у частині регулювання ринку сільськогосподарських земель на своїй території,
зокрема, шляхом застосування економіко-правових важелів (оподаткування земель, протидію їх концентрації окремими особами тощо).
По-четверте, з метою забезпечення формування в Україні прозорої системи
земельних відносин уявляється доцільним закріплення у земельному законодавстві нової функції публічного управління земельними ресурсами – функції
моніторингу земельних відносин. Його завданням є концентрація наявної в
країні інформації про розвиток земельних відносин на рівні районів, областей та на національному рівні з тим, щоб вона з більшою ефективністю використовувалася органами влади та суспільством для відстеження характеру змін
у земельних відносинах. Моніторинг земельних відносин ведеться як пілотний
проект на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р.
«Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних
відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Однак, оскільки моніторинг земельних відносин ведеться посадовими органами влади, то мають бути створені законодавчі підстави для такої їх діяльності
шляхом прийняття відповідного закону.
По-п’яте, реформування земельних відносин створило умови для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення ефективності
аграрного виробництва, що, на жаль, супроводжується значною деградацією
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сільськогосподарських земель країни. Отже, земельну реформу не можна вважати завершеною без вдосконалення правового регулювання землеохоронної
політики та практики.
Слід відмітити, що спроба істотного вдосконалення державної ґрунтоохоронної політики була здійснена у Земельному кодексі України15 від 25 жовтня
2001 р., яким були введені нормативи і стандарти, що визначають вимоги щодо
якості земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі
території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо. У Кодекс була включена ст. 165, якою передбачалося запровадити стандартизацію
і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. Зокрема, цією статтею передбачені нормативи: а) оптимального співвідношення
земельних угідь; б) якісного стану ґрунтів; в) гранично допустимого забруднення ґрунтів; г) показники деградації земель та ґрунтів. Для забезпечення їх
реалізації Кабінет Міністрів України був зобов’язаний наповнити ці нормативи
чітким правовим змістом, прийнявши спеціальну постанову. Однак це не було
зроблено навіть після прийняття 19 червня 2003 р. Закону України «Про охорону земель», у якому нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів були певною мірою деталізовані.
Відтак, з моменту введення Земельного кодексу України у дію 1 січня 2002 р.
в Україні не застосовується жоден такий норматив. По суті, здійснена при прийнятті Земельного кодексу України спроба реформування інституту правової
охорони земель на засадах нормування і стандартизації зазнала невдачі. Більше
того, під тиском великих агровиробників був скасований такий засіб правової
охорони ґрунтів, як застосування сівозміни. Скасування обов’язковості сівозміни відкрила шлях до домінування на полях сільськогосподарських культур,
які спричиняють деградацію ґрунтів (соняшник тощо). Як наслідок, деградація
сільськогосподарського земельного фонду країни на початку ХХІ ст. набула таких масштабів, що це викликало занепокоєння у міжнародної спільноти. Так,
за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ОНН (ФАО), щорічно в Україні через ерозію втрачається майже 300–600 мільйонів тонн ґрунту,
а через деградацію ґрунтів врожайність може зменшитися наполовину16.
Водночас згідно з ст. 4 Земельного кодексу України до основних завдань
земельного законодавства належить забезпечення раціонального використання
та охорони земель. І хоча проблема правової охорони земель була предметом
дослідження у вітчизняній юридичній літературі17, перед земельно-правовою
наукою все ще стоїть завдання щодо розробки концепту землеохоронної функції земельного права України, адекватного соціально-економічним та юридичним реаліям етапу завершення земельної реформи. На нашу думку, в основу
такого концепту доцільно покласти стан землі як об’єкта земельних відносин,
який має чіткі правові критерії. Відповідно, основною метою землеохоронної
функції земельного права України має стати охорона земельного фонду країни в контексті збереження, відновлення та поліпшення земель відповідно до
їх природно-кліматичних і категорійних характеристик, критерієм яких мають
бути правові нормативи якісного та кількісного стану земель.
Вважаємо, що земельне право не зможе забезпечити реалізацію землеохоронної функції без налагодження чіткої взаємодії правових норм на двох рівнях – на рівні земельного права як галузі права та на рівні правової системи
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України. Необхідність взаємодії правових норм на рівні земельного права зумовлена формуванням і функціонуванням у його структурі окремого правового
інституту – інституту правової охорони земель, який визначає ключові поняття
та зміст правової охорони земель. Однак, як свідчить практика, цей інститут є
відносно ізольованим від інших інститутів земельного права, зокрема, інституту публічного управління землями, інституту прав на землю. Адже норми останніх застосовуються до регулювання земельних відносин і у випадках, коли
норми інституту правової охорони земель через їх декларативність та інші недоліки практично не діють. На нашу думку, з метою реалізації норм інституту
правової охорони земель уявляється необхідним наповнення інших інститутів
земельного права землеохоронним змістом.
Крім того, вважаємо, що земельне право не зможе забезпечити досягнення
цілей правової охорони земель самостійно, без системної взаємодії з деякими
іншими галузями правової системи України, насамперед з галузями, які регламентують юридичну відповідальність за порушення законодавства – цивільним, адміністративним, кримінальним. Зокрема, міжгалузевий інститут юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону земель має
бути сфокусований не тільки на забезпеченні охорони земель від посягання на
неї з боку інших осіб, а й на запобігання негативному впливу на земельні ділянки з боку їх власників і користувачів. Отже, завершення земельної реформи
в Україні має супроводжуватися зміщенням основного акценту в діяльності
органів влади та агровиробників на збереження, відновлення та підвищення
якісного стану земель, передусім сільськогосподарських. У зв’язку з цим уявляється доцільним провести глибоку реорганізацію державних органів земельних ресурсів зі створенням на їх основі Державної служби охорони ґрунтів.
По-шосте, реформування земельних відносин викликало інтенсифікацію
правотворчого процесу в земельній сфері. У результаті має місце надмірна колізійність земельного законодавства України. Адже в багатьох випадках новоприйняті
законодавчі акти у сфері регулювання земельних відносин не узгоджуються з Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами, передусім актами
земельного законодавства. Як наслідок, той мінімальний рівень кодифікованості земельного законодавства України, який забезпечувався Земельним кодексом України
у момент його введення у дію, з кожним новим законодавчим актом знижувався.
Причому у розвитку земельного законодавства України простежуються два
види його декодифікації – абсолютна і відносна. Прикладом абсолютної декодифікації земельного законодавства є надання статусу бланкетних статтями
146 і 147 Земельного кодексу України, які регламентували викуп земель для
суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, оскільки з прийняттям 17 листопада 2009 р. Закону України «Про відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» ці відносини стали регулюватися цим Законом. Відносна декодифікація
земельного законодавства України проявляється у прийнятті великої кількості законодавчих актів з питань регулювання земельних відносин, які, маючи
статус спеціальних щодо Земельного кодексу України, фактично заблокували
застосування на практиці його відповідних норм. На нашу думку, земельне законодавство України дійшло того рівня розвитку, який зумовлює доцільність
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проведення його нової кодифікації, яку варто, на нашу думку, розпочати після
запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель та завершення
земельною реформи в нашій державі.
Висновки. Проведення земельної реформи в Україні як системного реформування земельного законодавства країни, поряд з позитивними результатами, зумовило настання й низки негативних наслідків, зокрема, надмірну бюрократизацію
земельних відносин, земельну корупцію, агрохолдингізацію сільського господарства, деградацію сільськогосподарських угідь. Без усунення негативних наслідків
земельного реформування вони матимуть місце і після скасування земельного мораторію та негативно відіб’ються на правовому регулюванні земельного ринку.
Тому запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель не
можна вважати критерієм завершеності земельної реформи в Україні. Адже
крім скасування земельного мораторію, який блокує реалізацію власниками
землі такої правомочності власника, як розпорядження нею, для забезпечення
повного розкриття потенціалу права приватної власності на землю необхідно
вдосконалити й правове середовище, в якому відбуватиметься реалізація власниками своїх правомочностей.
Для цього уявляється доцільним продовжити реформування земельного законодавства, яке б забезпечило усунення таких його недоліків шляхом: подолання держкомземоцентризму у розвитку земельного законодавства, дерегуляції правового регулювання земельних відносин, децентралізації влади у сфері
управління земельними ресурсами та посилення правової охорони родючості
ґрунтів. Результати такого реформування земельного законодавства мають
бути закріплені проведенням нової його кодифікації.
Отже, вітчизняний досвід здійснення земельної реформи та її основи – реформування земельного законодавства – дають підстави для висновку про те, що її метою
та, відповідно, критерієм завершення є не тільки запровадження ринку сільськогосподарських земель, а формування сприятливого як для власників земель, так і
для всього суспільства правового середовища реалізації правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження землями. На нашу думку, таке розуміння
завершення земельної реформи в Україні символізуватиме й завершення переходу
від адміністративно-планових методів регулювання земельних відносин за принципом «згори – донизу», за яких домінують повноваження органів державної влади, до
притаманної правовій державі системи правового регулювання земельних відносин,
основу якого становить забезпечення пріоритету прав і законних інтересів особи,
територіальної громади та суспільства, які має забезпечити держава.
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Kulynych Pavlo. Completion of Land Reform in Ukraine: Legal Issues
The article examines the purpose and criteria for completing land reform in Ukraine. Land reform
in Ukraine as a system of land reform legislation in the country, along with positive results, led to the
onset of a number of negative consequences, in particular, the excessive bureaucratization of land
relations, land corruption, agroholdings agriculture, degradation of agricultural land. Therefore,
without addressing the negative consequences of the land reform they will be after the cancellation of
the land moratorium and the negative impact on the legal regulation of the land market. Therefore, the
introduction of market circulation of agricultural land cannot be considered a criterion of completion
of land reform in Ukraine. In fact, besides the cancellation of the land moratorium, which blocks the
implementation of the land owners of such proprietary rights as the disposing of it to ensure the
full potential of the right of private ownership of land should be improved and legal environment in
which there will be implementation of the owners of his powers. To do this, it seems appropriate to
continue to reform the land legislation, which would ensure the elimination of such disadvantages
by overcoming derzhkomzviazku in the development of land legislation, deregulation of the legal
regulation of land relations, the decentralization of power in the field of land resources management
and strengthen the legal protection of soil fertility. The results of this land reform legislation needs to
be fixed for the new codification. So domestic experience in the implementation of land reform and
the General framework of land reform legislation give rise to the conclusion that its purpose and,
therefore, the criterion to end is not only the introduction of agricultural land market and creation of
favorable for both land owners and society legal environment of implementing powers in respect of
possession, use and disposal of land. In our opinion, this understanding of the completion of the land
reform in Ukraine and will symbolize the completion of the transition from administrative-planned
methods of regulation of land relations on the principle of ”top – down”, which is dominated by
the powers of bodies of state power, inherent in the constitutional state system of legal regulation of
land relations, which is based on the priority of the rights and legitimate interests of individuals, the
territorial communities and society, which must provide the state.
Key words: land reform, land law, land market, deregulation, decentralization, codification
of land legislation.
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Красилич Н. Д. Некоторые эколого-правовые аспекты развития информационного общества в Украине
В статье рассматриваются отдельные вопросы применения геоинформационных технологий в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования в Украине
как одно из направлений развития информационного общества. Обосновывается необходимость модернизации системы кадастров природных ресурсов, которая должна стать многоцелевой системой учета, управления и обеспечения надлежащего состояния окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития страны.
Ключевые слова: геопространственные данные, геоинформационные технологии,
кадастры природных ресурсов, кадастровая система.
Krasilich Nataliia. Some environmental and legal aspects of the development of the
information society in Ukraine
The article discusses certain issues of the use of geographic information technologies in
the field of environmental protection and rational use of natural resources in Ukraine as one
of the directions of the development of the information society.It justifies the need to modernize
the system of cadastres of natural resources, which should become a multi-purpose system of
accounting, management and ensuring the proper state of the environment and the rational use
of natural resources for sustainable development of the country.
Key words: geospatial data, geoinformation technologies, cadastres of natural resources,
cadastral system.

Постановка проблеми. На найближчу перспективу розвитку людської цивілізації та кожної держави зокрема, яка володіє засобами технічного прогресу в
інформаційному суспільстві, необхідно впроваджувати нові та удосконалювати
вже існуючі системи забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування, застосовуючи методи об’єктивного оцінювання та аналізу стану
довкілля. Так, сучасні інформаційні технології, зокрема геоінформаційні, системи GPS і дистанційного зондування землі (ДЗЗ) дають змогу визначити і обґрунтувати масштаби та види необхідних заходів щодо поліпшення стану довкілля,
виявити ефективність уже застосованих заходів. Наприклад, інформативність
спостережень зі штучних супутників Землі дає можливість об’єктивно оцінювати стан сільськогосподарських угідь, лісових масивів, виникнення і розвиток
загрозливих природних явищ, надзвичайних ситуацій, забруднення природного
середовища. Отже, в сучасний період інформація являє собою той стратегічний
ресурс, на основі якого повинні ґрунтуватися ефективні управлінські рішення та
дії щодо раціонального природокористування та охорони довкілля.
Сучасна наука пропонує такі шляхи запобігання екологічним катастрофам.
По-перше, необхідно сформувати ставлення до природи та природних ресурсів не тільки як до об’єкта матеріального використання, сировинної бази, а й
як до джерела духовної наснаги, загальнолюдської цінності, відчуваючи свою
особисту відповідальність за стан довкілля. По-друге, необхідно здійснювати
пошук нових форм матеріально-технічної діяльності суспільства, які б сприяли
мінімізації негативного впливу на природу. Зокрема, мається на увазі розробка
і впровадження «чистих» і безпечних джерел енергії, комп’ютерно-інформаційної техніки, цифрового зв’язку, робототехніки, подальша розробка та переробка безпечних штучних матеріалів. По-третє, потрібна подальша розробка та
реалізація нормативно-правової бази, положення якої не були б формальними,
а ефективно застосовувались у суспільстві. Крім того, для формування сучас-

243
ного інформаційного суспільства необхідний дієвий державний і громадський
контроль за дотриманням екологічних норм, щоб кожне їх порушення мало
своїм наслідком притягнення винних до відповідальності1.
Огляд літератури. Дослідженням питань удосконалення системи електронного врядування в екологічній та природоресурсній сферах займались науковці
різного спрямування. Зокрема, правові проблеми удосконалення порядку ведення
кадастрів на основі створення єдиної системної методології набули відображення
в працях вітчизняних науковців А. Гетьмана, Н. Кобецької, П. Кулинича, Н. Малишевої, М. Єрофеєва, М. Шульги, З. Яремак та ін. Проте розвиток нашої держави,
яка все ще перебуває на перехідному етапі до ринкової економіки, поглиблення негативних наслідків екологічних проблем, недосконалість екологічного і природоресурсного законодавства, недостатній рівень інформативності сучасних геопросторових даних зумовлюють потребу подальших досліджень у цьому напрямі.
Постановка проблеми дослідження. З метою збереження природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки людства та сталого розвитку суспільства
необхідно постійно оновлювати матеріально-технічне виробництво, враховуючи
екологічні прогнози та дані оцінок впливу технічних проектів на довкілля, моніторингу, контролю за викидами та рівнем забруднення. Саме шлях інновацій,
який базується на даних екологічних прогнозів та оцінок впливу на довкілля повинен стати обов’язковим правилом науково-технічного розвитку кожної держави, зокрема України. Згідно з Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 р., затвердженої Законом України від
28 лютого 2019 р. (Закон введений у дію з 1 січня 2020 р.), з метою удосконалення
та розвитку державної системи природоохоронного управління та забезпечення
виходу України на міжнародні та європейські ринки має бути передбачено здійснення заходів, що гарантують впровадження міжнародних стандартів управління довкіллям і екологічного маркування продукції, прискорення інформатизації
сфери охорони довкілля та використання природних ресурсів, створення національної багаторівневої інфраструктури управління геоекологічними даними та
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації2.
Виклад основного матеріалу. Одним із способів забезпечення дотримання
такого розвитку країни є застосування геоінформаційних технологій. Зокрема,
вони мають важливе значення для проведення земельної реформи, формування
кадастрів природних ресурсів, нерухомості, геоінформаційного забезпечення навігаційної інфраструктури транспортних коридорів, проведення моніторингу навколишнього природного середовища, інтегрування в міжнародні структури та
глобальний міжнародний інформаційний простір. Сучасні геоінформаційні ресурси створюються в результаті застосування новітніх високих технологій, зокрема
дистанційного зондування землі, цифрової фотограмметрії, GPS-вимірювання, використання баз даних та інформаційних комп’ютерних мереж, мають багатогалузеве походження, багатоцільове і різногалузеве застосування. Усвідомлюючи важливість і необхідність розвитку геоінформаційних технологій для України, ще у
2007 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України була схвалена Концепція проекту Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»3.
Розроблення проекту цього закону було зумовлено необхідністю встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку
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національної інфраструктури геопросторових даних, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого
самоврядування, субʼєктами господарювання усіх форм власності на єдиній
геодезичній і картографічній основі за єдиними технічними регламентами,
забезпечення широкого доступу до геопросторових даних, розвитку ринку
сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг відповідно
до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
14 березня 2007 р. із запровадження інфраструктури просторової інформації
у Європейському Союзі (INSPIRE)4. Проте процес створення правової основи
занадто затягнувся, і тільки у 2019 р. проект закону був переданий до Верховної Ради України (наразі прийнятий у першому читанні).
Саме геопросторові дані становлять основу кадастрових і моніторингових систем, які використовуються в сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Одним із напрямів забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України в сучасний період є вдосконалення системи
кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності з використання
природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища.
Кадастри природних ресурсів є одним з основних джерел екологічної інформації та являють собою упорядковану геоінформаційну систему, що містить кількісні і якісні відомості про об’єкти, що підлягають обліку, їх просторове положення, господарський та правовий статус. Кадастри є різновидом інформаційних
систем у вигляді реєстрів, в яких зосереджена інформація про стан різних об’єктів, їх власників і користувачів, і мають використовуватися, як правило, у процесі
здійснення державного управління. Основне призначення цих кадастрів – облік
кількісних та якісних характеристик відповідних природних ресурсів відповідно
до характеру і режиму їх використання.
З метою забезпечення здійснення екологічної політики держави відповідно до
ст. 23 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища» для
обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів5. Однак вичерпного переліку кадастрів Закон не містить і застосовує узагальнюючий термін «державні кадастри природних ресурсів». В юридичній літературі
використовується також термін «природоресурсові кадастри», маючи на увазі різні
види відповідних державних кадастрів. На підставі зазначеного Закону відповідне
природоресурсне законодавство передбачає ведення різних видів державних кадастрів: Державного земельного кадастру (ст. 193–204 Земельного кодексу України);
Державного лісового кадастру (ст. 49–53 Лісового кодексу України); Державного
водного кадастру (ст. 24–28 Водного кодексу України); Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин (ст.ст. 42–44 Кодексу України про надра); Державного кадастру тваринного світу (ст. 56 Закону України «Про тваринний світ»);
Державного кадастру рослинного світу (ст. 38 Закону України «Про рослинний
світ»); Державного кадастру природних територій курортів (ст. 36 Закону України
«Про курорти»); Державного кадастру лікувальних ресурсів (ст. 37 Закону України
«Про курорти»); Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 56–59 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»);
Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів (ст. 16 Закону України «Про
поводження з радіоактивними відходами»); Національного кадастру антропогенних
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викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів (постанова Кабінету
Міністрів України від 21.04.2006 р. № 554); Містобудівного кадастру (ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Особливості ведення кожного кадастру, їх зміст регулюється відповідними підзаконними актами, як
правило, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України. Своєрідними
кадастрами також є Червона книга рослинного світу та Червона книга тваринного
світу (Червона книга) України, а також Зелена книга України6.
Особливим видом кадастрів є регіональні кадастри природних ресурсів, які
є систематизованим зведенням відомостей про кількісні, якісні характеристики
усіх природних ресурсів відповідних територій, їх обсяг, характер та режим
використання. Порядок створення і функціонування цих кадастрів визначений
Положенням про регіональні кадастри природних ресурсів7.
Взаємодія між кадастрами та інформаційними системами здійснюється шляхом надання картографічної основи та іншої інформації Державного земельного
кадастру для інших кадастрів та інформаційних систем, а також шляхом надання
до Державного земельного кадастру геопросторових даних та інших матеріалів
кадастрів та інформаційних систем. Механізм обміну інформацією між кадастрами та перелік відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі такої
взаємодії, регулюється спеціальним нормативним актом – Порядком інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами. Доцільність такого
обміну зумовлена необхідністю формування єдиної картографічної основи для
геоінформаційних систем; забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем; забезпечення обов’язковості передачі геопросторових даних
до Державного земельного кадастру у випадках, передбачених законодавством;
забезпечення об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному
земельному кадастрі; визначення переліку відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі взаємодії між інформаційними системами; запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення інформаційних систем; уніфікацію
інформаційних систем; забезпечення актуальними геопросторовими даними органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних
осіб8. Порядок обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими
геоінформаційними системами встановлюється спільними рішеннями Мінекономіки та держателями інформаційних систем органів виконавчої влади або договорами між держателем Державного земельного кадастру та держателями інших
публічних і приватних інформаційних систем.
Таким чином, зазначені кадастри являють собою різновиди інформаційних систем, які містять інформацію про стан відповідних об’єктів. На сьогодні
вони призначені для виконання двох функцій. По-перше, вони містять достовірну інформацію щодо стану відповідних природних об’єктів. По-друге, вони
є «технічним» інструментом для здійснення функції державного управління, на
основі кадастрових даних здійснюється планування розвитку територій, здійснення землеустрою, приймаються відповідні рішення в галузі раціонального
використання природних ресурсів та охорони довкілля.
Аналізуючи нормативні акти щодо регулювання особливостей ведення державних природних кадастрів, можна дійти висновку, що їм притаманні єдині
методологічні підходи, а також спільні атрибути та відповідні геометричні параметри геопросторового положення їх окремих земельних ділянок і конфігурацій.
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Тому цілком логічним можна вважати висновок, що в основі всіх інших природоресурсних кадастрів лежить земельний кадастр, якому відводиться основна
роль у плануванні розвитку територій. Однак головне призначення всіх кадастрів – ефективне застосування їх інформації в сфері раціонального природокористування та охорони довкілля.
На основі наукових досліджень, у яких проаналізовані сильні і слабкі сторони існуючих кадастрових систем, більшість спеціалістів схиляються до думки
про необхідність модернізації розвитку кадастрової системи, яка має стати багатоцільовою. На думку фахівців, основні тенденції розвитку сучасних кадастрів і
кадастрової системи України в цілому зводяться до такого: автоматизація кадастрових процесів; дигіталізація інформації, отриманої в різні періоди та в різних
системах координат; підвищення сервісу обслуговування клієнтів; економічний
аспект кадастру, спрямований на залучення приватного сектору економіки; самоокупність кадастрів. Ці кадастрові системи мають бути в публічному доступі
в режимі онлайн та інтегровані з базами даних інших інформаційних реєстрів,
наприклад, реєстром прав власності, оцінки нерухомості та ін.9
Поряд з тим прийняття будь-якого управлінського рішення, що може вплинути на стан довкілля, потребує аналізу відомостей, геопросторових даних,
які можуть міститися в різних кадастрах, різних галузевих і реєстраційних системах та їх інтегрованого опрацювання. Ці чинники повинні лежати в основі
прийняття відповідних рішень та здійснення контролю за їх виконанням, тому
створення національної інфраструктури геопросторових даних має стати практичною складовою стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні та
інструментом інтегрування її в глобальний інформаційний простір.
Висновки. Таким чином, прийняття відповідних законодавчих актів, на основі яких буде створена система національної інфраструктури геопросторових
даних, дасть змогу: усунути дублювання робіт зі збору та реєстрації геопросторових даних; забезпечить сумісність даних від різних постачальників; усуне
необґрунтовані бар’єри та обмеження в інформаційній взаємодії постачальників і споживачів даних; сприятиме ефективності моніторингу стану природних
ресурсів та довкілля; сприятиме створенню національної системи технічних
регламентів і стандартів у сфері геоінформатики, гармонізованих з міжнародними стандартами, що інтегрує Україну в процес побудови європейської інфраструктури геопросторових даних; забезпечить рівноправний та відкритий
доступ споживачів до геопросторових даних10.
Крім того, Україна в цій сфері вже взаємодіє з інфраструктурою геопросторових даних Європейського Союзу – INSPIRE (Infrastructure for spatial information
in the European Community), діяльність якої регламентується Директивою
INSPIRE11, та базами геопросторових даних інших країн здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.
Особливе значення вдосконалення кадастрової системи в Україні набуває у
зв’язку з перспективою запровадження ринку сільсьгосподарських земель. І це
стосується не тільки земельного кадастру, який, по суті, є базою для ведення інших природних кадастрів. На сьогодні основним недоліком розвитку всієї кадастрової системи є переважно відомчий принцип формування геоінформаційних
ресурсів без належної координації та взаємодії, обмежений доступ до інформації.
Практично кожний з кадастрів існує окремо. Прийняття ж рішень, які стосуються
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управління окремими територіями, потребує аналізу геопросторових даних та
їх інтегрованого опрацювання, які можуть міститися в різних галузевих кадастрах, доступність яких залишається однією з невирішених проблем, що негативно відібʼється на соціально-економічному розвитку. В зв’язку з цим доцільно
формувати природні кадастри на основі використання європейських стандартів,
зокрема директиви INSPIRE, що набула чинності 15.05.2007 р. і зобов’язує всіх
членів ЄС створити в мережі Інтернет інфраструктуру просторових даних, мультидисциплінарних даних, для ведення екологічної політики з метою поліпшення
стану довкілля, запобігання негативним наслідкам екологічних проблем.
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Krasilich Nataliia. Some environmental and legal aspects of the development of the
information society in Ukraine
The article discusses certain issues of the use of geographic information technologies in
the field of environmental protection and rational use of natural resources in Ukraine as one
of the directions of the development of the information society.
The use of geoinformation technologies is essential for land reform, inventory formation of
natural resources, real estate, geoinformation support for navigation corridors, environmental
monitoring, integration into international structures and the global international information
space. Modern geoinformation resources are created as a result of the use of the latest high
technologies and have a multi-sectoral origin, multi-purpose and multi-sectoral application.
One way to ensure the rational use of natural resources and the environment is to use geoinformation
technologies. Modern geoinformation resources are created as a result of the use of the latest high
technologies, including remote sensing of the earth, digital photogrammetry, GPS-measurement, use
of databases and information computer networks, are of multi-sector origin, multi-purpose and multisector application. In particular, they are important for land reform, inventory formation of natural
resources, real estate, geoinformation support for navigation corridors of transport, environmental
monitoring, integration into international structures and global international information space.
The article analyzes the strengths and weaknesses of existing natural resource inventories
in Ukraine, which makes it possible to conclude that state natural cadastres are the basis
on which the national geospatial data infrastructure should be created. The necessity of
modernization of the system of natural resources cadastres is substantiated, which should
become a multi-purpose system of accounting, management and maintenance of the proper
state of the environment and the rational use of natural resources for the sustainable
development of the country. This will: eliminate the duplication of work on the collection and
registration of geospatial data; ensure compatibility of data from different suppliers; remove
unreasonable barriers and restrictions on information interaction between data providers
and consumers; promote the monitoring of natural resources and the environment; promote
the creation of a national system of technical regulations and standards harmonized with
international standards, which integrates Ukraine into the process of building a European
geospatial data infrastructure; ensure equal and open access of consumers to geospatial data.
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Such a cadastral system should be integrated with the databases of other information registers.
It is advisable to create natural inventories based on the use of European standards, in particular the
INSPIRE - EU Spatial Information Infrastructure Directive, multidisciplinary data for environmental
policy, to improve the environment, to prevent the negative effects of environmental problems.
Key words: geospatial data, geoinformation technologies, cadastres of natural resources,
cadastral system.
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. ДИНАМІКА НЕДІЙСНОСТІ
У статті пропонується розглядати проблему недійсності договорів оренди землі у
динаміці – відповідно до послідовності юридичних фактів та обставин, які стосуються
недійсності земельних договорів, пропонуючи власні фази (підготовча, укладення договору,
виконання договору, оспорювання дійсності договору, судовий розгляд та застосування наслідків недійсності) та відповідні етапи недійсності. Аналізується законодавство, наводиться його специфіка у частині регулювання недійсності договорів оренди землі.
Також пропонується відносити договір оренди землі до реальних договорів, тобто
укладених з моменту підписання, поширювати принцип легітимних очікувань на відносини
щодо недійсності договорів та у звʼязку з цим – відповідні зміни до законодавства України.
Ключові слова: недійсність договорів, оренда землі, укладення договору, динаміка
недійсності, земельне законодавство, земельні спори.
Поливодский А. А. Договор аренды земли. Динамика недействительности
В статье предлагается рассматривать проблему недействительности договоров
аренды земли в динамике – в соответствии с последовательностью юридических фактов, касающихся недействительности договоров аренды земли, предлагая собственные фазы (подготовительная, заключение договора, исполнение, оспаривание действительности, судебное
рассмотрение и применение последствий недействительности), а также соответствующие этапы недействительности. Анализируется законодательство, приводится описание
его специфики в части регулирования недействительности договоров аренды земли.
Также предлагается относить договор аренды земли к реальным договорам, то
есть заключенным с момента подписания: распространять принцип легитимных
ожиданий на правоотношения о недействительности договоров и в связи с этим –
изменения в законодательство Украины.
Ключевые слова: недействительность договоров, аренда земли, заключение договора, динамика недействительности, земельное законодательство, земельные споры.
Polivodskyi Oleksandr. Land lease contract. Dynamic of invalidity
The article is devoted to the issues of invalidity of land lease contracts. The author proposes
considers the problem in dynamic, in accordance to the sequences of legal facts and conditions
that are related to invalidity of contracts, proposes his own phases of invalidity (preceding or
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preparation; committing contract; executing contract; contestation of validity of the contract;
legal consideration and application of effects of invalidity) as well as corresponding stages of
invalidity of the contracts. The article contains analysis of legislation and it’s specific in aspect
that is related to the issues of invalidity of land lease contract. The author made analysis of
literature proposes changes to legislation on invalidity of land lease contract.
Among others, the author proposes consider land lease contract as real contract (not consensual), that committed at the moment of signing, proposes application of the principle of legitimate
expectations to relations that are related to invalidity agreement and proposes changes to legislation.
Key words: invalidity of lease contract, land lease contracts, committing agreements, dynamic of invalidity, land law of Ukraine, land disputes.

Вступ (актуальність теми). На сьогодні договорами оренди землі опосередковується користування різними землями – як тими, які призначені для забудови,
так і тими, що використовуються у сільськогосподарському виробництві. Для останнього ці питання мають особливу актуальність, оскільки більшість земель використовуються саме на такому титулі. При цьому орендодавцями виступає значна
кількість власників – фізичних осіб переважно похилого віку, які часто не володіють правовими знаннями, що давало б їм змогу захистити свої права та інтереси,
та не можуть дозволити собі скористатися платною правовою допомогою.
Договори оренди укладаються та виконуються відповідно до вимог законодавства, зокрема, тих, які стосуються недійсності, його підстав і наслідків,
так само і тих, що стосуються захисту прав і законних інтересів учасників правовідносин. До механізмів захисту прав у сфері недійсності можна віднести,
зокрема, право заявляти про недійсність договору та застосування наслідків
недійсності та право позиватися до суду з такими вимогами.
Однак недоліки законодавства у сфері договорів оренди стають практичним засобом та юридичною підставою для вчинення недобросовісних, а інколи
і рейдерських атак нечистих на руку ділків з метою набуття прав, незаконного
збагачення чи отримання інших благ. Нерідко дефекти договорів стають приводом для претензій податкових органів щодо недійсності фінансових операцій.
Про актуальність порушеної теми свідчить огляд судової практики, де категорія спорів визнається однією з найпоширеніших у судовій практиці поряд зі
спорами про недійсність рішень органів влади та тих, що пов’язані з укладенням, зміною та розірвання договорів оренди1.
Огляд літератури та законодавства. Проблематика недійсності договорів
поширюється на різні за своєю природою сфери правовідносини. Основні норми про недійсність договорів містяться у цивільному праві, зокрема, у ст. 203
ЦК України та § 2 «Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні
правочину вимог закону» (статті 215–236 ЦК України). При цьому ст. 204 ЦК
України містить важливе положення про презумпцію правомірності будь-якого
правочину, яка означає, що будь-який договір апріорі є дійсним.
Питанням недійсності договорів присвячено ряд дисертаційних досліджень
українських науковців останніх років, які стосувалися різних аспектів недійсності (В. Жеков, Н. Хатнюк, В. Кучер, Ж. Білоус, І. Давидова, І. Рущак2). При
цьому окремо варто відзначити дослідження В. Черешко щодо укладення господарських договорів3, В. Романів щодо договору оренди нерухомого майна4,
Ю. Морозової щодо цивільно-правового регулювання оренди нерухомості5, а
також А. Бурлакова щодо недійсності рішень органів владних повноважень6.
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Однак порушена проблема є гострою не тільки у сфері суто цивільно-правових
відносин, а й в інших, про що свідчать окремі листи державних органів методичного та роз’яснювального характеру щодо застосування податкового законодавства7 та
публікації з питань визнання податковими органами договорів недійсними8, фінансового та банківського законодавства9, а також акти та роз’яснення судової влади10.
Тема недійсності правочинів безпосередньо стосується положень різних
законів, а саме: ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», де визначаються підстави нікчемності; ст. 42 «Визнання недійсними правочинів боржника» Кодексу України з процедур банкрутства від
18 жовтня 2018 р.; ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» та ін. Як бачимо,
недійсність договорів стосується широкої сфери суспільних відносин на різних
етапах ведення бізнесу, однак усі вони мають спільні риси та відмінності. При
цьому законодавство про недійсність договорів має свою специфіку щодо землі, зокрема, у частині, яка стосується недійсності договорів оренди землі, що
слід враховувати при розгляді цієї теми.
У науковій літературі звичним стало використання поняття «динаміка договору». Цей термін застосовує, зокрема, В. Вітрянський, зазначаючи про такі
етапи: виконання договору, зміна та розірвання договору, спеціальні випадки
припинення договору, спеціальні випадки зміни договору (заміна сторін)11, а
також М. Сібільов12 та інші автори.
Постановка проблеми дослідження. На сьогодні значну частину судових спорів у господарській та цивільній юрисдикції становлять спори щодо недійсності
договорів оренди землі. Як свідчить судова практика, така проблема потребує вирішення на академічному рівні, шляхом відпрацювання концептуальних проблем та
співвідношення їх з іншими правовими концепціями та нормами права.
Метою та завданням дослідження є виявлення проблем недійсності договорів оренди землі, встановлення моменту укладення договору та вироблення
пропозицій теоретичного та законодавчого рівня.
Основний текст. При розвʼязанні проблеми пропонується використати і розвинути науковий підхід, за яким договір розглядається у динаміці та застосувати його
до недійсності договору, однак при цьому врахувати специфіку правовідносин, про
які йдеться. На нашу думку, це сприятиме кращому розумінню правового регулювання суспільних відносин та допоможе сформувати бачення проблеми у системній
взаємодії та функціональному зв’язку різних галузей та інститутів права.
Пропонуємо динаміку недійсності договору розглядати як послідовність подій
(юридичних фактів або бездіяльності) та обставин у часі чи їх відсутності, які зумовлюють, призводять до недійсності, є її наслідками та включають процесуальні
аспекти недійсності. Якщо обмежити договірні відносини аспектами недійсності й
особливостями, що стосуються договорів оренди землі, то такі етапи можна подати як відповідні фази з виділенням відповідних етапів у такій послідовності.
Перша фаза недійсності договору оренди землі – підготовча, яка передує укладенню договору, може мати такі етапи: 1) становлення об’єктивних і
суб’єктивних обставин, у яких перебувають сторони; 2) формування інтересів і
потреб сторін; 3) окреслення ідеї, намірів та мети договору; 4) обрання контрагентів і конкретного предмета договору; 5) формування волі на укладення договору; 6) підготовка до укладення договору; формування умов у переговорах,
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листування, підписання протоколів про наміри; можливо, попередній договір
та дії щодо укладення договору, які мають юридичне значення.
Друга фаза недійсності – укладення договору, яка включає такі етапи: 7) волевиявлення, тобто підписання або вчинення інших дій, з яких виникають права та обов’язки; 8) укладення та реєстрація договору передання земельної ділянки. Цей етап можна поділити на вказані кроки, однак щодо договору оренди
землі їх варто об’єднати, про що йтиметься нижче.
Третя фаза недійсності – виконання договору. Ця фаза може наставати, а
може й не наставати залежно від виду договору (реальний або консенсуальний),
чи передбачає він строк виконання договору або виконується в момент укладення та від того, чи сторони або треті особи визнають сам договір та коли це
відбувається – одразу після укладання, після того, як вони дізнались про певні
обставини чи після певних подій. Для договору оренди землі характерно, що він
виконується протягом певного часу, однак, на нашу думку, може бути реальним
або консенсуальним, причому доцільно на законодавчому рівні визнати договір
оренди землі реальним, відповідні обґрунтування будуть наведені нижче.
Четверта фаза – оспорювання дійсності договору. Цю фазу можна умовно
назвати атакою на договір, щоправда, використання такого терміна може означати три розгалуження: оспорювання укладення договору; оспорювання дійсності договору; розірвання договору без згоди іншої сторони. Однак саме так
виглядає спосіб захисту прав, з одного боку, однак, з другого – саме ці механізми використовують особи, які діють недобросовісно, використовують механізми захисту прав з протилежною метою, для яких не має значення підстава, але
важливе руйнування чужих стабільних договірних правовідносин та побудова
власних без згоди власників та інших учасників правовідносин.
Однак ця фаза в аспекті недійсності може включати такі етапи: 10) оголошення
про нікчемність та пред’явлення доказів та вимог, пов’язаних з недійсністю (для
нікчемних договорів) або подання позову до суду з вимогою визнати недійсним
та застосування наслідків відповідно до процесуального законодавства (для оспорюваних правочинів); 11) заперечення недійсності, усунення недоліків (дефектів).
П’ята фаза – судовий розгляд і застосування наслідків недійсності. Такі наслідки здійснюються судом (для оспорюваних правочинів) або органами влади
чи самоврядування, сторонами або заінтересованими особами відповідно до
наслідків нікчемності такого договору (для нікчемних договорів).
Слід зауважити, що наведені етапи можуть переходити з одного в інший,
відповідно, не відбуватися саме у такій послідовності, як вказано вище, а інколи, залежно від обставин, виду недійсності та особливостей договірних зобов’язань, окремі етапи чи їх складові можуть не наставати або зливатися. У
будь-якому разі, за загальним правилом, питання недійсності договору можуть
порушуватися лише після укладення договору. Поряд з тим події та обставини,
які мали місце до моменту укладення договору, можуть слугувати кваліфікуючими ознаками для висновків щодо недійсності договорів. Наприклад, за фіктивного чи удаваного правочину, обману, перевищення повноважень справжня мета
сторін, так само, як і недобросовісний намір, як правило, формується до підписання договору – явно до моменту укладення договору. Відповідні події можуть
набути ваги юридичних фактів та слугувати доводами для недійсності договорів.
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Укладення та реєстрація договору. Передача речі.
Передача речі, як пише К. Скловський, відображає видимий результат, що
відкликається у ледь відчутному явищі – манципацію (удаваний продаж), що називають ритуалом при передачі речі13. Такий ритуал повʼязаний з реєстрацією
договору, передачею речі та реєстрацією прав.
Судовою практикою вже давно вироблена і закріплена позиція, відповідно
до якої неукладений договір не може розглядатися на предмет дійсності чи недійсності. Про це було вказано неодноразово у роз’ясненнях судових органів,
одне з яких сформульоване так: «при розгляді спорів про недійсність правочинів судам потрібно розмежовувати недійсні та неукладені правочини … Встановивши, що правочин є неукладеним, суд на цій підставі залишає позов про
визнання правочину недійсним без задоволення»14. Іншими словами, у випадку
неукладеного договору наслідки недійсності застосовуватися не можуть.
Наразі, у зв’язку з наведеним, слід згадати, що, за загальним правилом, яке
міститься у ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір оренди землі вважається укладеним,
коли сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Ця
ж частина наведеної норми встановлює загальні вимоги до істотних умов договору, які конкретизуються у іншому законі –Законі «Про оренду землі» (ст. 15).
Якщо з обставин справи випливає, що сторони досягли згоди щодо істотних умов, то далі, з чим треба визначитися – у який момент договір набуває
встановленої форми?
Це питання, на нашу думку, є важливим не тільки для теорії. Для ілюстрації проблеми та актуальності використання саме такого підходу наведемо
приклад, який нерідко виникає на практиці: власник земельної ділянки двічі,
у різні дати, уклав договір щодо оренди тієї самої земельної ділянки з двома
різними орендарями, не повідомивши їх про це. Однак права за собою зареєстрував той, хто уклав договір пізніше. Який з цих двох договорів у такому випадку слід вважати укладеним та дійсним, а який з них, відповідно, недійсним?
Залишимо поза увагою питання недобросовісності, складу правопорушення чи
кримінальної кваліфікації дій таких осіб, нас цікавить сам лише аспект укладення договору та його зв’язку з недійсністю та визнання його укладеним.
Щоб з’ясувати це питання, слід зважити на те, що форми договору визначаються цивільним законодавством, яке встановлює такі його форми: усна,
проста письмова (у тому числі електронна) та письмова з нотаріальним посвідченням, як це випливає зі статей 209 та 639 ЦК України. Відповідно до ст. 14
Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі укладається у простій
письмовій формі, якщо інше не вимагає одна зі сторін.
Однак договір оренди до 01.01.2013 р. підлягав державній реєстрації, а цієї
дати з введенням у дію Законів України «Про державний земельний кадастр» та
«Про Державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» більше не
реєструється, але реєструються права, зокрема право оренди. При цьому ні термін
«реєстрація права», ні термін «реєстрація правочину» в положеннях законодавства
щодо форми правочину не використовується. Це означає, що реєстрація права та
реєстрація договору не стосуються форми правочину, наявність чи відсутність реєстрації права сама по собі не впливає на визнання договору укладеним.
Відповідно, договір є таким, що досяг встановленої форми не залежно від
того, чи зареєстровані права за ним. Реєстрація права є дією, яка здійснюється
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за наслідками набуття договору відповідної форми. Відтак, реєстрація права
оренди за договором оренди землі не має стосунку до форми договору, жодним
чином не випливає з неї.
Однак у законодавстві існує інший термін – «реєстрація правочину», зокрема він
використовується у цивільному законодавстві у ч. 1 ст. 210 ЦК України, яка містить
таке положення: «Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації». Реєстрація договору здійснюється у тих випадках, коли це передбачено законодавством для певної категорії договорів, наприклад, така вимога існує щодо договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (ст. 1114 ЦК
України), договорів на спільну діяльність відповідно до вимог податкового законодавства тощо. Це означає, що законодавець залишив для себе можливість впливати
на договірні відносини шляхом їх реєстрації і запроваджує таку вимогу, у разі необхідності, про що, зокрема, йдеться в одному з недавніх дисертаційних досліджень15.
Крім того, очевидно, що сторони, керуючись положеннями про свободу договору,
самі можуть дійти згоди про реєстрацію договору за певної процедури. Поряд з тим
законодавство не містить положень, які б давали підстави розглядати реєстрацію договору як умову досягнення сторонами належної форми правочину.
Отже, досягнення належної форми договору оренди, якщо сторони не домовились про інше, не зумовлюється ні реєстрацією прав, ні будь-якою реєстрацією договору оренди землі.
Однак варто повернутися до реєстрації прав. Як відомо, вона передбачена
ст. 182 ЦК України та здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України та
ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень». Згідно з цим законом реєстрація прав відбувається у
Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Для нашого випадку важливо, що реєстрація права оренди землі пов’язана з
визнанням договору укладеним. Це випливає з ч. 2 ст. 640 ЦК України, відповідно
до якої «договір є укладеним з моменту передання майна або вчинення певної дії»,
та зі ст. 17 Закону України «Про оренду землі», якою встановлено, що: «Об’єкт
за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом».
Таким чином, договір оренди землі є укладеним з моменту реєстрації таких
прав у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Доречно нагадати, що згідно з теорією договори за критерієм укладення поділяються на реальні та консенсуальні. Консенсуальним є договір, який вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди16, а реальним – той, що
набуває юридичного значення лише з моменту фактичного здійснення певних
дій, наприклад передача майна17. Такий же підхід простежується у ч. 2 ст. 640
ЦК України. Іншими словами, договір оренди землі законодавець відніс до реальних договорів, прирівнявши момент укладення з моментом реєстрації прав.
Відтак реєстрація прав на землю за законодавством України прирівнюється
до передання земельної ділянки, відповідно, договір оренди землі є укладеним
з моменту реєстрації права оренди у Державному реєстрі прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Однак це правило не поширюється на той випадок, коли
сторони обрали нотаріальне посвідчення договору, оскільки при цьому договір
є укладеним з моменту нотаріального посвідчення (ч. 4 ст. 639 ЦК України).
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Чи можуть сторони за власною згодою змінити таку умову і встановити, що укладений ними договір є не реальним, а консенсуальним, тобто встановити за власною
згодою момент укладення договору? Аргументом на користь позитивної відповіді на
це питання можуть слугувати положення про свободу договору, а саме: п. 3) ч. 2 ст. 3
ЦК України та ст. 627 ЦК України, яка описує поняття цього принципу. Крім того,
згідно з ч. 3 ст. 6 ЦК України сторони вправі не тільки обирати передбачені законом
договірні умови, а й відступати від встановлених законом вимог, про що зазначено.
З іншого боку, як ми з’ясували вище, з законодавства України впливає, що моментом
укладення договору є час реєстрації прав за договором оренди.
На нашу думку, сторони не можуть встановити, що договір оренди землі є
укладеним з дати, яка настає після моменту реєстрації прав, інакше виникне
логічна суперечність – права оренди є, а договору, на підставі якого виникли
такі права немає. Це б означало, що така домовленість суперечить самому змісту зобов’язань, відповідно, не може мати сили, є нікчемною. Поряд з тим сторони вправі домовитися, що договір є укладеним з певного обумовленого дня,
але до дати реєстрації договору, наприклад через п’ять днів після підписання.
Інша опція – сторони вправі домовитися, що договір є укладеним з моменту
його підписання. Такий підхід, на нашу думку, цілком узгоджується з чинним
на сьогодні законодавством та природою договору оренди.
Такою згодою сторони можуть самостійно вирішити суперечність у реєстрації прав, яка полягає у такому: договір підписує одна особа, а на реєстрацію прав подає, як свідчить практика, орендар18. При цьому безсумнівним є те,
що кожна зі сторін договору, у тому числі власник, вправі знати, коли договір є
укладеним та зареєстрованим.
Водночас у Законі України «Про внесення змін до Земельного кодексу України
та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 р.,
який нещодавно оприлюднений (15 січня 2020 р.), містяться зміни до переліку
істотних умов договору, з яких випливає, що дата укладення договору є істотною умовою договору оренди землі. Відповідно, сторони не тільки вправі, а й
зобов’язані самі встановити, коли договір є укладеним. Без такої істотної умови
про момент укладення договору, як це не дивно, договір є неукладеним.
Незважаючи на добрі наміри законодавця владнати це питання, на нашу думку,
запропонована редакція зазначеного вище нововведення не розв’язує проблеми та
може спричинити колізії, наприклад, у тих випадках, коли сторони не передбачать
цієї умови у тексті, але при цьому вчинять дії на його виконання: здійснять оплату,
орендар приступить до обробітку землі або якщо сторони зареєстрували право. У
таких випадках договір слід вважати неукладеним чи недійсним? Адже відсутність
істотної умови має свідчити на користь неукладеності договору, однак виконання
договору та його реєстрація – на користь укладення та чинності та встановлення дати укладення, як ми вказали вище. Крім того, сторонами договору це може
сприйматися так: мовляв, ми ж зазначили дату укладення договору (як вказують у
будь-якому договорі), хіба цього недостатньо? Відтак виникне питання: ця дата є
датою підписання чи датою виникненням прав і обов’язків (укладення договору).
Більш раціональною, на нашу думку була б редакція закону, яка чітко і однозначно визнає договір оренди землі укладеним з моменту його підписання. При
цьому на рівні закону варто зобов’язати орендаря подати документи на реєстрацію права у короткий строк, наприклад, протягом 10 днів та встановити правові
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наслідки. Це виключило б можливі колізії правозастосування та встановило б однозначне правило: за наслідками підписання договору оренди землі власник розпорядився своїм правом оренди, права на підставі такого договору підлягають реєстрації, землекористування – на підставі реєстрації права. Крім того, усі наступні
договори оренди цієї ж земельної ділянки, якщо такі підписуються, є нікчемними,
бо не потребує доведення, з принципу розумності і добросовісності, що двічі здати в оренду одну і ту ж земельну ділянку не можна. Відповідно, у випадку повторного підписання договору такі дії будуть, безсумнівно, умисними та незаконними.
У будь-якому разі договори, які укладені в період після 01.01.2013 р. та до
вступу Закону від 05.12.2019 р. у дію, слід вважати укладеними з моменту реєстрації права, якщо інше не передбачено самим договором, бо вказані зміни
зворотної сили мати не можуть.
При розгляді порушеного питання у правовідносинах щодо недійсності договорів слід звернути увагу на зв’язок земельних, цивільних та адміністративних правових засобів правового регулювання.
Такий взаємозв’язок простежується у різних правовідносинах. Наприклад
після первинного надання земельної ділянки державної або комунальної
власності у приватну власність нерідко оспорюється правомірність підстав
надання і, як наслідок відбувається задоволення такої вимоги, договори оренди
визнаються недійсними. Про актуальність такого питання свідчить наведена
інформація про найбільш актуальні за кількістю судові спори, серед яких
перше місце посідають спори про недійсність рішень органів влади19.
У інших групах спорів оспорюється правомірність дотримання порядку надання державних чи комунальних земель в оренду, відповідно, оспорюється дотримання порядку прийняття таких рішень. Такі випадки передбачені у главі 21
«Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах» Земельного
кодексу України (далі – ЗК України). Іншими словами, оспорюються не зміст і не
форма самого договору, а належність дій, які передували такому укладенню.
Значну групу спорів становлять ті, що стосуються реєстрації прав оренди, що, за своєю суттю, є адміністративною дією та регулюється законами
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», «Про адміністративні послуги» тощо. Однак нерідко дії з реєстрації прав оспорюються з метою скасування чи внесення записів про права
оренди землі. З одного боку, реєстрація прав сама по собі може розглядатися
як інститут цивільного права20, однак, з наведеного вище випливає, що такі
відносини регулюються також нормами адміністративного права.
Доречно звернути увагу й на ст. 210 «Недійсність угод щодо земельних ділянок» ЗК України, якою встановлено, що «угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну
земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду». З одного боку, ця
норма, на нашу думку, вигідно відрізняє земельне законодавство від цивільного,
оскільки аналогічне положення у ЦК України відсутнє. Щоправда, судова практика все одно виходила з такої ж позиції, аргументуючи це загальними положеннями про недійсність договорів, а саме: зміст правочину не може суперечити
інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (ст. 203 ЦК України).
З іншого боку, наведена ст. 201 ЗК України упускає з наведеного переліку договори оренди землі, що, на нашу думку, є невиправданим і має бути уточнено.
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Отже, це підтверджує висловлену вище тезу, що особливостями недійсності договорів оренди землі є їх тісний зв’язок з цивільними та адміністративними правовідносинами. Таке поєднання дає можливим застосовувати до таких правовідносин принцип легітимних очікувань, який початково стосувався
виключно адміністративного права, однак на сьогодні застосовується також
у цивільно-правових відносинах. Нагадаємо, що цей принцип означає те, що
особа, яка чинить відповідно до закону і встановлених процедур, вправі розраховувати, що рішення державних органів та органів місцевого самоврядування є законними та легітимними, такими, що пройшли відповідну процедуру
прийняття. Такі очікування щодо реєстрації договорів оренди підлягають захисту у разі законної поведінки такої сторони. Такий підхід демонструє Європейський суд з прав людини, зокрема, у справах «Стретч проти Сполученого
Королівства», «Пайн Велі Девелопментс ЛТД та інші проти Ірландії», «Остапенко проти України», «Зеленчук та Цицюра проти України». Такого ж підходу дотримується Верховний Суд, зокрема у рішенні № 369/6516/16-ц, ухвалі
03.04.18 № 5023/4388/12, а також у постановах: від 03.10.18 № 352/1243/15-ц,
від 10.05.18 № 904/3688/17, від 05.06.19 № Б8/142-12. Ця позиція має поширюватися на правовідносини щодо оренди землі та порядку укладення договорів
оренди, зокрема, щодо укладення договорів оренди землі державної та комунальної власності, дій реєстраторів при реєстрації прав21.
Звернемо увагу на ще одну особливість договорів оренди землі у аспекті наслідків недійсності. Так, на відміну від цивільного права, земельне законодавство
містить положення щодо наслідків недійсності: у разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за
фактичний строк оренди землі не повертається (ч. 6 ст. 21 Закону України «Про
оренду землі»). Такого ж за змістом положення цивільне законодавство не містить,
хоча даний підхід визнається у теорії та на практиці правозастосування. Однак наведене положення земельного законодавства, на нашу думку, безпідставно містить
означення про те, що наведені наслідки застосовуються в судовому порядку, адже
наслідки договору не є тотожними підставам та порядку визнання договору недійсним, для яких судовий порядок встановлення є цілком виправданим.
Висновки. Законодавство про недійсність договорів, яке є інститутом цивільного права, застосовується до широкого кола суспільних відносин, у тому
числі до договору оренди земельної ділянки.
Особливостями правовідносин щодо недійсності договорів оренди землі є
те, що вони пов’язані з цивільними та адміністративними правовідносинами.
Пропонується динаміку недійсності договору розглядати як послідовність
подій (юридичних фактів або бездіяльності) та обставин у часі чи їх відсутності, які зумовлюють, призводять до недійсності, є її наслідками та включають
процесуальні аспекти недійсності.
Слід розглядати такі фази недійсності: підготовча, укладення договору,
виконання договору, оспорювання дійсності договору, судовий розгляд та застосування наслідків недійсності.
Договір оренди землі законодавець відніс до реальних договорів, прирівнявши момент укладення до моменту реєстрації прав: договір оренди землі є
укладеним з моменту реєстрації права оренди у Державному реєстрі прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
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Набуття договором оренди землі встановленої форми не зумовлюється ні реєстрацією договору, ні реєстрацією права, бо виникає на підставі такого договору.
У законодавстві України слід запровадити підхід, за яким договір оренди
землі є укладеним з моменту його підписання сторонами.
Перелік договорів, які вказані у ст. 201 ЗК України, має бути доповнений
зазначенням про договір оренди землі.
Принцип легітимних очікувань має поширюватися на відносини щодо недійсності договорів, зокрема на їх адміністративно-правовий аспект.
У ч. 6 ст. 21 Закону України «Про оренду землі» слід виключити положення
про те, що наслідки недійсності застосовуються у судовому порядку.
1. Огляд судової практики розгляду Касаційним господарським судом у складі
Верховного Суду справ у спорах, що виникають із земельних відносин, за період з
01.01.2018 р. по 01.11.2018 р. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_
KGS_VS_zeml.pdf). 2. Жеков В. І. Правочини, які порушують публічний порядок за
цивільним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська
національна юридична академія. Одеса, 2006 ; Хатнюк Н. С. Заперечні угоди та їх правові
наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Національна академія внутрішніх справ.
Київ, 2003. 218 с. ; Кучер В. О. Нікчемні правочини : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03 /
Львівський національний університет ім. Івана Франка. Львів, 2005 ; Білоус Ж. А. Дійсність
господарських договорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Київський національний
ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2005 ; Давидова І. В. Недійсність правочинів, укладених
внаслідок помилки та обману : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. Ун-т «Одеська
юридична академія» Одеса, 2011. 20 с. ; Рущак І.В. Правочини, що порушують публічний
порядок, і їх недійсність : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / НДІ приватного права та
підприємництва НАПрНУ. Київ, 2012. 19 с. 3. Черешко В. М. Правове регулювання укладення
і виконання господарських договорів : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Київський
нац. економ. ун-т. Київ, 2007. 19 с. 4. Романів В. Я. Договір оренди нерухомого майна за
законодавством України : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / ІДП НАНУ. Київ, 2015. 19 с.
5. Морозова Ю. В. Цивільно-правове регулювання оренди нежитлових приміщень, будівель
та споруд : автореф. … канд. юрид. Наук : 12.00.03 / Івано-Франківський ун-т права ім. Короля
Данила Галицького. Івано-Франківськ, 2017. 20 с. 6. Бурлакова А. М. Визнання недійсними
рішень органів владних повноважень як спосіб захисту земельних прав: автореф. …
канд. юрид. наук : 12.00.06 / Нац. юрид. ун. імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 22 с.
7. Лист ДФС України від 16.05.2016 № 16872/7/99-99-14-02-02-17 «Про фіксування в актах
перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків
нереальних господарських операцій». 8. Фролов В. Д. Вирішення спорів про визнання угод
недійсними за позовами податкових органів. Право України. 2004. № 1. С. 59–62. 9. Лист
Національного банку України 26.05.2017 № 25-0008/37888 «Щодо фінансових операцій з
ознаками фіктивності». 10. Постанова № 9 Пленуму ВСУ України 06.11.2009 «Про судову
практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»; Постанова
Пленуму ВГС України «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів)
недійсними» № 11, 29.05.2013 ; Узагальнення Верховного Суду України «Практика розгляду
судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 24.11.2008. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-08. 11. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное
право : общие положения. Москва : Статут, 1997. 682 с. 12. Сібільов М. Динаміка договірних
зобовʼязань після їх виникнення. Вісник Академії правових наук України. 2005 р.
№ 1 (40). Харків : Право, 2005. С. 79–88. 13. Скловский К. І. Собственность в гражданском
праве. изд. перераб. дополн. Москва : Статут, 2008. С. 355. 14. Огляд судової практики
розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду справ у спорах,
що виникають із земельних відносин за період з 01.01.2018 по 01.11.2018. URL : https://
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supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KGS_VS_zeml.pdf). 15. Слободянюк С. О.
Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно :
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Polivodskyі Oleksandr. Land lease contract. Dynamic of invalidity
The article is devoted to the issues of invalidity of land lease contracts. The author points
out that the problem is important and significant both for the theory and practice. Cases on land
lease contract validity contain significant part of disputes in Ukrainian business and civil courts,
that demonstrates topicality of the problem and demand to the ideas, conception and solution.
Author proposes considers the problem of invalidity in dynamic, in accordance to the sequences
of legal facts and conditions that are related to invalidity of contracts, proposes his own phases of
invalidity (preceding or preparation; committing contract; executing contract; contestation of validity
of the contract; legal consideration and application of effects of invalidity) as well as corresponding
stages of invalidity of the contracts. In this view, the article contains analysis of legislation and it’s
specific in aspect that is related to the issues of invalidity of land lease contract. The author made
analysis of literature proposes changes to legislation on invalidity of land lease contract.
The author points out that form of the land lease contract is not conditioned by registration
of rights and contract itself, meanwhile, parties agreed another conditions/
Among others, the author proposes consider land lease contract as real contract (not consensual),
that committed at the moment of signing, proposes application of the principle of legitimate
expectations to relations that are related to invalidity agreement and proposes changes to legislation.
Key words: invalidity of lease contract, land lease contracts, committing agreements, dynamic
of invalidity, land law of Ukraine, land disputes.
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Стаття є дослідженням науковців з двох континентів та трьох національних правових систем, які репрезентують різні підходи до забезпечення процесуальних прав на
охорону навколишнього природного середовища. В результаті порівняльного дослідження двох конвенцій, присвячених цьому питанню, було виявлено нові парадигми, на яких
має ґрунтуватися взаємодія людини та навколишнього середовища в майбутньому.
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nationaux qui représentent différentes approches pour garantir les droits procéduraux à la
protection de l’environnement. À la suite d’une étude comparative des deux Conventions sur
ce sujet, de nouveaux paradigmes ont été identifiés qui sous-tendent les interactions entre
l’homme et l’environnement à l’avenir.
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Вступ. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(далі – Орхуська конвенція), підписана 25 червня 1998 р., була розроблена
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Економічною комісією Організації Об’єднаних Націй для Європи (СЕЕ-UN),
проте вона є і наразі залишається відкритою для приєднання будь-якої держави, навіть розташованої за межами європейського континенту. Поряд з цим,
4 березня 2018 р. в рамках Економічної комісії для Латинської Америки та Карибського басейну (CEPALC) була прийнята Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
з питань, що стосуються довкілля (далі – Конвенція Есказу) з амбіцією встановити ті самі процесуальні права, що і Орхуська конвенція.
Огляд літератури. Проблемні питання реалізації прав щодо доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, відповідно до Орхуської конвенції,
були предметом дослідження широкого кола науковців, зокрема відповідно до
поставленої мети в цій статті аналізуються роботи Гонзало Соззо, Естель Бросет,
Жанін Патрік, Маріон Паолетті, Мішеля Прієра, Труіллє Маренго тощо. Поряд
з цим, дослідження забезпечення відповідних прав згідно із Конвенцією Есказу,
а тим більше компаративний аналіз основних положень цих двох Конвенцій,
поки що не проводився.
Постановка проблеми дослідження. В своєму дослідженні ми виходили з двох
гіпотез, які могли б виправдати прийняття конвенції Есказу: з одного боку, Конвенція Есказу могла б бути відповіддю країн Латинської Америки на проблеми ефективності Орхуської конвенції; з іншого боку, ця Конвенція буде представляти собою
реалізацію специфічної концепції охорони навколишнього середовища в Латинській Америці. Саме відповідям на ці питання присвячене подальше дослідження.
Мета цієї статті – зрозуміти, чому держави Латинської Америки хотіли прийняти власну регіональну конвенцію, навіть коли вони могли приєднатися до Орхуської
конвенції з тими самими правами? Методологія, що використовується для відповіді
на це питання, складалася з бібліографічного дослідження наукових джерел та інтерпретації текстів обох конвенцій та національних текстів, які їх реалізують.
Виклад основного матеріалу. Право на навколишнє середовище може бути
ефективним лише в тому випадку, якщо бенефіціари цього права реалізовуватимуть
його. Тому ефективний захист навколишнього середовища передбачає визнання
процесуальних прав на відповідне благо кожного, для забезпечення чого було прийнято Орхуську конвенцію. Матеріальне право на навколишнє середовище розвивалося паралельно із визнанням процесуальних прав на доступ до інформації, на
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань
охорони довкілля. Однак, положення сталого розвитку як провідної парадигми екологічного права викликали сумніви в контексті ефективності процесуальних прав на
навколишнє середовище. Таким чином, ці сумніви могли змусити держави Латинської Америки прийняти іншу конвенцію, яка визнає ті ж процесуальні права, що
й Орхуська конвенція, але які розвинуті з позицій нової парадигми охорони навколишнього середовища. На це вказує, наприклад, закріплення у ст. 3 Конвенції Есказу
принципів її імплементації, серед яких такі прогресивні як нерегресиності та прогресивної реалізації, справедливості між поколіннями та максимального розкриття
інформації. Для порівняння, в Орхуській конвенції ні ці нові, ні більш традиційні
для екологічного права принципи взагалі чітко не виокремлюються. На нашу думку,
остання закріплює, з одного боку, антропоцентричне бачення охорони довкілля, а з
іншого – логіку сталого розвитку. Розглянемо більш детально кожну з цих парадигм.
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Орхуська конвенція закріплює процесуальні права щодо забезпечення людиною права на сприятливе навколишнє середовище. У зв’язку з цим виникає
питання, чи залишається в цій парадигмі право на захист самого навколишнього середовища. Орхуська конвенція є частиною міжнародного екологічного
права, яке сильно позначене антропоцентричною концепцією, тобто захистом
навколишнього середовища людиною для людини.
Вказане рельєфно відображено в ст. 2 Орхуської конвенції, яка висвітлює
бажання захистити антропоцентричне середовище, зокрема, у розрізненні двох
термінів, а саме: «громадськість» та «заінтересована громадськість». Стаття 2
передбачає визначення «громадськості» як «однієї або декількох фізичних чи
юридичних осіб, їхнього об’єднання, організації або групи, які діють згідно з
національним законодавством або практикою». Слідом за цим визначення «заінтересованої громадськості» є значно вужчим та полягає у громадськості, на яку
справляє або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі;
для цілей даного визначення недержавні організації, які сприяють охороні навколишнього середовища та відповідають вимогам національного законодавства,
вважаються такими, що мають зацікавленість. Ця відмінність не є тривіальною,
оскільки дає змогу виділити дві різні групи, які потім не мають доступу до однакових прав. Дійсно, право доступу до інформації, закріплене в ст. 4 Орхуської
Конвенції, призначене для громадськості в широкому сенсі, а тому будь-яка фізична чи юридична особа має можливість реалізувати це процесуальне право.
Однак, що стосується доступу до правосуддя, передбаченого ст. 9 Орхуської
конвенції, права є вужчими. У частині 2 цієї статті зазначається, що «кожна Сторона повинна забезпечити в рамках свого національного законодавства, щоб представники заінтересованої громадськості проявили достатній інтерес або вважали,
що мало місце порушення того чи іншого права, коли це обумовлено адміністративно-процесуальними нормами». Таким чином, доступ до правосуддя передбачений лише для «заінтересованої громадськості», визначеній у ст. 2 Орхуської
конвенції, тобто особам, на яких «справляє або може справити вплив процес прийняття рішень» про навколишнє середовище1. Таким чином, доступ до правосуддя
дає змогу покращити охорону навколишнього середовища з моменту, коли людина
зазнала небезпеки або ризикує від неї постраждати, але не дає змоги захистити довкілля, коли під загрозою цілі екосистеми, погіршення яких можуть не явно впливати на права людини. Крім того, інтерес відображає почуття внутрішньої приналежності, яке виникає довільно у людини. Таким чином, шкоду навколишньому
середовищу можна завдати без того, щоб хтось відчув себе занепокоєним, відтак
ця шкода ніколи не буде відшкодована. З огляду на це, важлива роль відводиться
саме об’єднанням з охорони навколишнього середовища, які, виконуючи умови,
встановлені державами, мають пільговий доступ до правосуддя для оскарження
рішень, що впливають на навколишнє середовище.
Підписанню Орхуської конвенції у 1998 р. 39 державами передувало Конференція в Ріо в 1992 р., де вперше на міжнародному рівні було визнано поняття «сталого розвитку». Ця концепція бере свій початок з доповіді Брунтланд
«Наше спільне майбутнє», що датується 1987 р., у якій це поняття ґрунтовно
розкривається. Згідно з доповіддю Брундтланд, сталий розвиток «це розвиток,
який відповідає потребам сьогодення без шкоди для здатності майбутніх
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поколінь задовольняти власні потреби» . Сьогодні він визначений як режим
розвитку, орієнтований на сталість, що дозволяє захистити довкілля, забезпечити економічне зростання та соціальний добробут, що перетворюється на
практику постійного пошуку балансу між цими різними аспектами.
Пошук цього балансу не випливає явно з тлумачення Орхуської конвенції,
однак в її тексті є елементи, які підкреслюють бажання узгодити охорону навколишнього середовища та економічне зростання. Особливо це стосується
ст. 4, яка забезпечує відносно широкий доступ до інформації з питань охорони
навколишнього середовища, адже це право є відкритим для громадськості, а не
лише для заінтересованої громадськості. Поряд з цим, її положення закріплюють і винятки, зокрема, можливість відхилення запиту на доступ до інформації
у випадку, якщо її розкриття негативно вплине «на комерційну та промислову
таємницю, коли ця таємниця захищена законом з метою відстоювання законного економічного інтересу або права інтелектуальної власності»1. Таким чином,
державний орган завжди має свободу не надавати певну інформацію, зокрема,
під приводом захисту економічних інтересів.
І навпаки, Конвенція Есказу згадує не «осіб, які мають інтерес», а «осіб
або групи, що перебувають у вразливих ситуаціях». Для цього є щонайменше
два пояснення. По-перше, коли була прийнята Орхуська конвенція, проблема
«екологічної вразливості» була недостатньо визнана на міжнародному рівні.
По-друге, історично європейські держави не визнавали існування людей або
груп у ситуаціях екологічної вразливості.
Приклад України, тим не менше, може довести, що необхідність у визнанні такого статусу є, адже Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 р. показала,
наскільки беззахисними можуть бути люди без інформації про свою екологічну
вразливість. Наразі в Україні також існує ситуація, коли частина її жителів перебувають в стані екологічної вразливості. Війна на Сході України спричиняє повені,
осідання та екологічно небезпечні аварії на підприємствах. З 2014 р. по 2017 р.
підприємства регіону зафіксували понад 500 інцидентів, деякі з яких становили
потенційну небезпеку для людей та навколишнього середовища. Люди, які проживають у цьому регіоні, є заінтересованими, але вони не можуть отримати доступ
до інформації та брати участь у прийнятті рішень або в судових процесах стосовно своєї вразливості в такому навколишньому середовищі, очевидно, враховуючи
виняткові обставини, тому ці люди просто змушені переїжджати3. Однак, могло б
бути інакше, якби Орхуська конвенція, як і Конвенція Есказу, визнала категорію
людей у вразливих екологічних ситуаціях як процесуальну сторону.
Таким чином, антропоцентричний підхід до захисту навколишнього середовища, застосовуваний в контексті парадигми сталого розвитку, де цей захист
має балансувати з економічним розвитком та соціальним добробутом, в рамках
Орхуської конвенції можуть слугувати причиною прийняття країнами Південної Америки власної Конвенції.
Орхуська конвенція передбачає встановлення найширшого кола процесуальних прав на користь, зокрема, асоціацій з охорони навколишнього природного
середовища, з метою забезпечення поваги до загального інтересу суспільства в
цій сфері. Цю інноваційну на той час ініціативу можна порівняти з процесом децентралізації захисту цього загального екологічного інтересу. Однак, практичне
застосування положень Орхуської конвенції залишило деяких латиноамерикан-
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ських екологів невдоволеними. Йдеться про те, що практика активного втручання держав-членів Конвенції Есказу могла б мати перевагу перед інноваційними
положеннями Орхуської конвенції, які мали тенденцію до децентралізації охорони навколишнього середовища. Цю тезу слід проаналізувати в двох площинах:
1) контролю органів державної влади над рішеннями, що стосуються загального
екологічного інтересу; 2) судового захисту екологічних прав.
У преамбулі Орхуської конвенції передбачено, що захист та поліпшення
навколишнього середовища на користь нинішнього та прийдешніх поколінь
передбачає доступ громадян до екологічної інформації і що вони повинні бути
«уповноважені» брати участь у процесі прийняття рішень1. Термін «уповноважений» передбачає делегування повноважень від органів державної влади фізичним особам для участі у рішеннях, які стосуються загального екологічного
інтересу, нарівні з органом, компетентним для прийняття рішення. Державні
органи зберігають ключову роль у такій «допомозі» для того, щоб люди могли
реалізувати свої права. Однак, незважаючи на 18 років застосування Орхуської
конвенції, держави-учасниці поділяють позицію щодо мінімалістичного тлумачення понять «інформація про довкілля», «рішення в екологічних питаннях»
та «заінтересована громадськість». Визначення їх обсягу є визначальним для
реалізації прав, гарантованих Орхуською конвенцією.
Більшість держав перенесли в національні законодавства закріплені в Орхуській конвенції права, створивши спеціальний субсидіарний режим для екологічних питань. Тобто, механізми реалізації прав осіб на доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
відрізняються залежно від того, стосуються вони чи ні екологічних питань.
Такий підхід закономірно призвів до загальної плутанини органів державної
влади щодо застосовного режиму та тенденції цих органів до мінімалістичного
тлумачення сфери застосування Орхуської конвенції. Видається, що перш за
все люди, які мають найменший інтерес до охорони навколишнього середовища, отримують пільговий доступ до прийняття рішень, оскільки можуть надати економічну підтримку реалізації проектів.
Нарешті, держави-учасниці Орхуської конвенції, як правило, роблять мінімалістичне тлумачення статей Конвенції, щоб підтримувати контроль за прийняттям громадських рішень у питаннях навколишнього середовища з відносним «врахуванням» публічних коментарів. Застосування Орхуської конвенції
на національному рівні дозволяє лише моніторити потреби громадян, які не
можуть бути виражені інакше, ніж носіями публічної влади. Такий спосіб діяльності вже не утверджує активну роль людей у прийнятті рішень, а просто
сприяє соціальній прийнятності рішень, які дозволяють реалізувати економічні
проекти, які іноді спричиняють забруднення навколишнього середовища4.
Крім того, в Орхуській конвенції держави заклали бажання зберегти свободу
держав самостійно регулювати доступ до органів національного правосуддя. Проте ці гарантії занадто часто залишаються погано виконаними, адже дуже складно досягти оптимальної процедури судового розгляду за часом, справедливістю
та вартістю. Держави-учасниці Орхуської конвенції змогли обмежити доступ до
судів за допомогою обмежувальної інтерпретації інтересів заявників до вжиття
заходів проти екологічних рішень. Яскравим прикладом тут, на жаль, є Україна,
процесуальні кодекси якої закріплюють правовий статус заінтересованих осіб
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як таких процесуальна правосуб’єктність яких не випливає з матеріально-правової заінтересованості, адже останню мають лише сторони. Тобто це особи,
права яких можуть бути зачеплені в результаті вирішення спорів між сторонами, а самі заінтересовані особи ініціювати розгляд справи у суді не можуть.
Насправді, заінтересованість діяти раніше, ніж буде наданий «широкий доступ до правосуддя» у питаннях охорони навколишнього середовища, на практиці в основному зводиться до привілейованого доступу асоціаціями з охорони
навколишнього середовища, які відповідають певним критеріям, встановленим
державами. З іншого боку, заявники, які є фізичними особами, повинні завжди
демонструвати особливий інтерес до рішення щодо навколишнього середовища. Це вимагає від них показати, як їх стосується це рішення, що можна назвати об’єктивним інтересом, а також продемонструвати, що цим рішенням порушено право громадянина, що вже характеризується як інтерес суб’єктивного
характеру. Однак, ці різні категорії інтересів не слід розділяти занадто чітко,
оскільки іноді судді можуть вимагати від заявника продемонструвати, як на
нього безпосередньо та особисто впливає оскаржуване рішення. В останньому
випадку для оцінки заінтересованості в діях, яка має бути об’єктивною, суд
зажадає продемонструвати порушення суб’єктивного права5.
Заінтересованість вживати заходів передбачена ще більш обмежуючим
чином щодо оскарження рішень, прийнятих інституціями Європейського Союзу (ЄС). Так, Орхуський комітет вважає, що право ЄС, яке також включає
судову практику Суду ЄС, не відповідає ст. 9 Орхуської конвенції6. Однак ЄС
хотів би оскаржити рекомендації Комітету на тій підставі, що вони не відповідають специфіці його правової системи7.
Таким чином, незважаючи на активну критику Орхуського комітету, держави змогли встановити мінімалістичне застосування положень Конвенції, щоб, з
одного боку, зберегти контроль над своїми рішеннями, а з іншого - забезпечити
повагу до власних інтересів і, в тому числі економічних, на шкоду загальним
інтересам охорони навколишнього середовища. Ці причини можуть пояснити,
чому держави-члени Економічної комісії для Латинської Америки та Карибського басейну розробили власну Конвенцію.
З кінця 2000-х Латинська Америка створила справжню лабораторію з розробки
стандартів охорони навколишнього середовища, в межах якої Конвенція Есказу
становить собою важливий експеримент. Тому необхідно спочатку пояснити специфічну парадигму охорони навколишнього природного середовища в країнах Латинської Америки, а потім реалізацію цієї парадигми в рамках Конвенції Есказу.
Латиноамериканський континент зазнав авторитарних режимів протягом 20
століття, але наприкінці цього століття таки сформувалася демократія, з’явилися нові конституції країн Латинської Америки та Карибського басейну, що містять ключові права людини. Поряд з цим, економіка країн Латинської Америки
по суті заснована на експлуатації природних ресурсів, проте починаючи з 90-х
років, країни Латинської Америки та Карибського басейну виявляють бажання
захищати довкілля, інакше, ніж в концепції сталого розвитку як її розуміють
на європейському континенті. Для вивчення концепції, характерної для країн
Латинської Америки, ми повинні спочатку вивчити концепцію «витривалого»
розвитку (développement «perdurable»), після чого розглянути, розвинутий на її
підставі рух «доброго життя» («bon vivre »).
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Всупереч концепції сталого розвитку, акцент у текстах конституцій держав
Латинської Америки робиться на ідеї визнання права на навколишнє середовище як розмитого права «третього покоління» та права трансгенерації стосовно
майбутніх поколінь8.
Поняття «розмитих» прав вказує на особливість правового порядку держав Південної Америки. Ці права мають «транс індивідуальну» та неподільну
природу, тобто вони є частиною суб’єктивних прав індивідів, але їх реалізація
повинна здійснюватися з огляду на суспільство, до якого належить цей індивід.
Таким чином, право на навколишнє середовище може обмежувати певні права,
гарантувати публічний інтерес над приватним інтересом.
Наприклад, у Конституції Бразилії екологічне законодавство обмежує право
власності через поняття «екологічна функція власності» та «соціальна функція
власності»9. Це поняття виходить за межі концепції індивідуальної чи публічної власності. Так само в Конституції Аргентини ми знаходимо ідею розмитої
власності, а саме в ст. 41 передбачається, що «всі мешканці мають право користуватися здоровим, збалансованим середовищем, придатним для розвитку
людини та виробничої діяльності, щоб вони могли задовольнити нинішні потреби без шкоди майбутнім поколінням; і вони зобов’язані зберегти його…»10.
За словами професора Гонсало Соццо, ці характеристики конституціоналізму Латинської Америки створили розвиток, який перевершує ідею сталого
розвитку, який він називає «витривалим розвитком». За словами автора, рух
за витривалий розвиток є сильнішим у вищих судах цих країн, які ухвалюють
рішення, намагаючись узгодити ліберальні та розмиті права11.
Розвиток концепції витривалого розвитку в Конституціях латиноамериканських держав просувається поряд з рухом «доброго життя». Ця форма охорони
навколишнього середовища присутня в правовій системі Болівії та Еквадору.
Вона виходить за рамки різних галузей права, а також впливає на економічну
та соціальну сфери та розуміється в тому сенсі, що пошук хороших умов життя
повинен привести людей до гарантії захисту свого довкілля.
Метою цієї теорії є розгляд людини і природи як рівноправних та взаємозалежних, кожна з яких має власну ідентичність. Щоб краще зрозуміти цю теорію,
можна звернутися до твердження Акости: «Концепція „доброго життя” стосується
життя з низкою соціальних, економічних та екологічних прав та гарантій і висвітлена у керівних принципах економічного режиму, який сприяє гармонійним відносинам між фізичними і юридичними особами та природою»12. Іншими словами, в
цій філософії економіка розвивається всередині навколишнього середовища і не
становить ні його підтримку, ні рівну йому сферу, як у концепції сталого розвитку.
Наприклад, це стосується Конституції Еквадору, в якій закріплено, що природа отримала правосуб’єктність. Дійсно, ця Конституція передбачає главу 7, присвячену «Правам природи», ст. 71 якої передбачає, що «природа або Pacha Mama
відтворюється і реалізує життя, тому має право на повагу її існування і право підтримувати та відновлювати свої життєві цикли, структуру, функції та еволюційні
процеси»13. Права природи підкріпилися після прийняття Закону про права Матері-Землі, в якому чітко закріплено правосуб’єктність природи як предмет права.
Таким чином, бажання відобразити нову парадигму охорони навколишнього
природного середовища, безумовно, стало однією з ключових причин розробки
нової Конвенції державами Латинської Америки та їх відмову стати стороною
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Орхуської конвенції, навіть якщо буквально тексти обох документів подібні.
Слід нагадати, що Конвенція Есказу, як і Орхуська конвенція, стосується процесуальних прав, а тому не встановлює прав на природу. Однак, хоча Конвенція Есказу
прямо не посилається на поняття «витривалий розвиток» або «добре життя», ці концепції можна простежити за допомогою аналізу розширення механізмів доступ до
правосуддя, через справжнє включення до цих процесів громадянського суспільства.
Одним із досягнень Конвенції Есказу порівняно з Орхуською конвенцією є
розширення доступу до правосуддя в екологічній сфері. У пункті 1 ст. 8 визначено, що кожна особа повинна мати «загальну активну правосуб’єктність щодо
захисту довкілля відповідно до національного законодавства». Ця ідея випливає
з розгляду права на навколишнє середовище як розмитого права. Прочитавши
ст. 225 Конституції Бразилії, співвіднесену зі ст. 41 Конституції Аргентини, вбачається, що ці тексти встановлюють як відповідальність, так і право на здорове
середовище як для публічної влади, так і народу. Оскільки народ має обов’язок
захищати довкілля, держава повинна надавати не лише інформацію, необхідну
для реалізації права на здорове довкілля, а й засоби, необхідні для його захисту.
Аргентина та Бразилія вже створили механізми для громадян щодо захисту
свого права на здорове довкілля. У Бразилії найбільш широко застосовується
така процедура охорони навколишнього середовища як Громадська цивільна
дія. Що стосується Аргентини, Конституція передбачає в своїй ст. 43 процедуру «(...) Ця дія спрямована на боротьбу проти будь-якої форми дискримінації
прав щодо охорони навколишнього середовища, …, а також прав, що впливають на громаду загалом. Її може реалізувати потерпіла сторона, захисник та
об’єднання, створені для цієї мети та зареєстровані відповідно до положень
закону, що визначає порядок та форми їх організації»10.
Таким чином, можна сказати, що в контексті аргентинського та бразильського законодавства ст. 8 Конвенції Есказу дозволить розширити доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Ще один цікавий внесок Конвенції Есказу полягає в тому, що вона стосується
«вразливих людей або груп», які в більшості випадків найбільше страждають
від екологічних проблем. Вираз «особи або групи у вразливих ситуаціях» визначається пунктом «е» ст. 2 Конвенції Есказу як «особи або групи, що стикаються з особливими труднощами в повному обсязі реалізувати свої права,
визначені в цій Конвенції, через обставини або умови, зрозумілі в національному
контексті кожної Сторони та відповідно до її міжнародних зобов’язань»14.
Латинська Америка є континентом великого культурного різноманіття,
включаючи корінних жителів, які не володіють державною офіційною мовою.
Крім того, Латинська Америка, на жаль, належить до частини світу, де живе
багато неграмотних людей. Навіть формально освічені люди можуть мати
труднощі з розумінням документів, наданих компаніями і навіть державами.
Ця проблема ускладнюється недобросовісністю органів державної влади щодо
надання неправильно сформульованої або непотрібної інформації, маскування
правди та запобігання доступу громадян до інформації. Як правило, ці люди
живуть у сільській місцевості або заповідниках, які є районами, де здійснюються найважливіші проекти з точки зору впливу на навколишнє середовище
та добробут людини. Однак, виразне визнання осіб або груп у вразливих екологічних ситуаціях робить крок назустріч цим особам.
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Включення людей або груп у вразливих ситуаціях – це питання не лише
їх визнання, але й забезпечення засобів для реалізації їх прав. Говорячи про
форму розповсюдження інформації, п. 6 ст. 6 Конвенції Есказу передбачає, що
«Кожна Сторона гарантує у випадку неминучої загрози здоров’ю чи довкіллю,
що відповідний компетентний орган негайно та через найефективніші засоби
масової інформації оприлюднить всю відповідну інформацію, яка є в його повноваженнях, що дозволить громадськості вживати заходів для запобігання або
мінімізації можливої шкоди»14.
Кожна Сторона повинна розробити та впровадити систему раннього попередження, використовуючи наявні механізми. Це є важливим, особливо якщо в
регіоні є спільнота, яка знаходиться під загрозою. Так, наприклад, у місті Брумадінью, штат Мінас-Жерайс, Бразилія, грязьовий сель вбив 126 людей, а 122
зникли безвісти. Це сталося тому, що дзвонів тривоги не було, а тому ніхто не
знав, що відбувається. У цьому випадку чітке та ефективне розповсюдження
інформації могло б врятувати населення міста.
Висновки. Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зробити
такі висновки. По-перше, закріплена в Орхуській конвенції парадигма сталого
розвитку, попри свою інноваційність та критичну важливість як міжнародного документа, присвяченого саме процесуальним екологічним правам, все ж
має ряд недоліків, пов’язаних зі звуженим тлумачення управомочненого складу осіб, які мають найширший спектр цих прав, а також з необхідністю постійного балансування між екологічними інтересами та економічною вигодою,
яке часто схиляється в бік останнього. По-друге, попри наявність тих самих
проблем, слід позитивно відзначити практику держав Латинської Америки, які
завдяки збереженню у своєму складі корінних народів, змогли трансформувати концепцію сталого розвитку в так звані концепції «витривалого розвитку»
та «доброго життя», побудовані вже не на балансі екологічних та економічних
інтересів, а на превалюванні перших. Звичайно, практична реалізація цих ідеологічних засад має пройти ще великий шлях до ефективності, але саме їх чітке
формулювання, що виражається, зокрема, у визнанні на міжнародному рівні
окремої правосуб’єктності людей у вразливих екологічних ситуаціях, на нашу
думку, вже становить підґрунтя для подальших змін в напрямку збереження
планети для майбутніх поколінь.
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Hurova Anna, Lustosa Maryna, Mongrolle Zhulien. A new approach to access to environmental information and protection of environmental rights.
The Aarhus Convention concerning the right of information, participation and access to
the justice in the environmental field was adopted in 25 June 1998, and came into effect in 30
October 2001 as part of the United Nations Economic Commission for Europe (ECE-UN) is
open for the adherence for every State even if not located in the European continent. However,
in Mars 4, 2018, the Escazú Convention was adopted as a part of the Economic Commission
for Latin America and the Caribbean (ECLAC), enshrining the same procedurals rights that
Aarhus. The objective of this article is to understand why Latin-American states have chosen
to create their own regional convention, even if they could have joined the Aarhus Convention
concerning the same rights? The approach used to the making of this article was the bibliographic research et the interpretation of legislation and the conventions.
In conclusion there’s two hypotheses justify the adoption of a certain convention, the Escazú Convention could be the answer of the Latin American towards the effectiveness of the
Aarhus Convention, for instance minimization of effective realization of judicial protection of
environmental rights and also, the Escazú Convention is the translation of the specific conception of environmental protection in Latin America.
Also, the study found that States of Latin American and the Caribbean, through preservation of indigenous peoples, are able to transform the concept of sustainable development into
so-called “continued development” and “good life” concepts. These concepts are not based
on the balance of environmental and economic interests, but on the predominance of the first
one. The practical implementation of these ideological foundations must go a long way to
being effective, but clear wording of individual legal personality of people in fragile environmental situations, which is expressed in particular at the international level, in our opinion,
already, forms the basis for further changes towards saving the planet for future generations.
Key words: Aarhus Convention, Escazú Convention, Effectiveness of Procedural Rights,
Environmental Law.
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ПРАВОВА ПРИРОДА СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
У статті досліджується правова природа субординованого боргу фінансових установ в Україні, на прикладі банків. Автор розглядає субординований борг як господарське
зобов’язання із залучення фінансовою установою позики, кредиту, банківського вкладу,
на умовах субординованого боргу. Такі господарські зобов’язання є довгостроковими,
незабезпеченими, оплатними, та такими, що змінюють черговість задоволення вимог
кредиторів, що застосовується у випадку ліквідації чи банкрутства боржника. Надана
порівняльна характеристика субординованого боргу та гібридних капітальних інструментів як складових частин додаткового капіталу банку, та надані пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства України.
Ключові слова: позика, кредит, депозит, капітал, регулятивний капітал, проценти,
субординований борг, гібридний капітальний інструмент.
Бабаскин А. Ю. Правовая природа субординированного долга финансовых учреждений в Украине
В статье исследуеться правовая природа субординированного долга финансовых
учреждений в Украине, на примере банков. Автор рассматривает субординированный
долг как хозяйственное обязательство по привлечению финансовым учреждением займа, кредита, банковского вклада на условиях субординированного долга. Такие хозяйственные обязательства являются долгосрочными, необеспеченными, возмездными, и
такими, которые меняют очередность удовлетворения требований кредиторов, которая применяется в случае ликвидации или банкротства должника. Предоставлена
сравнительная характеристика субординированного долга и гибридных капитальных
инструментов как составных частей дополнительного капитала банка, и даны предложения по совершенствованию действующего законодательства Украины.
Ключевые слова: займ, кредит, депозит, капитал, регулятивный капитал, проценты, субординированный долг, гибридный капитальный инструмент.
Babaskin Anatoliy. Legal nature of the subordinated debt of financial institutions in Ukraine
In the article, the author investigated the legal nature of the subordinated debt of financial
institutions in Ukraine, using banks as an example. The author considers subordinated debt as
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an economic legal relationship to attract a financial institution a loan, credit, bank deposit on
the terms of subordinated debt. Such business obligations are long-term, unsecured, onerous,
and such that they change the order of satisfaction of creditors’ claims, which applies in
the event of the liquidation or bankruptcy of the debtor. The article provides a comparative
description of subordinated debt and hybrid capital instruments as components of the bank’s
additional capital, and offers suggestions for improving the current legislation of Ukraine.
Key words: loan, credit, deposit, capital, regulatory capital, interest, subordinated debt,
hybrid capital instrument.

Постановка проблеми. В умовах наявності хронічних кризових явищ у реальному секторі економіки України, які періодично посилюються банківськими
та валютними кризами, актуальною є потреба у підвищенні капіталізації банків
та небанківських фінансових установ. Протягом останніх десятиріч залучення
фінансовими установами коштів на умовах субординованого боргу було одним
із ефективних інструментів такої капіталізації в умовах нестабільного економічного зростання. Запровадження в законодавстві України новітніх гібридних
капітальних інструментів, які використовуються для капіталізації фінансових
установ, свідчить про необхідність подальших досліджень правового регулювання субординованого боргу, включаючи проведення його порівняльного аналізу із
правовим регулюванням зазначених гібридних капітальних інструментів.
Метою дослідження є визначення правової природи субординованого
боргу з точки зору приватного права, виявлення ознак, які відрізняють останній
від новітніх гібридних інструментів, що використовуються для капіталізації
фінансових установ, на прикладі банків, та надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у цій сфері.
Проблематика правового регулювання субординованого боргу була предметом дослідження у багатьох галузях вітчизняної і зарубіжної науки. Ця проблематика переважно досліджувалась представниками економічної науки, в
контексті формування капіталу фінансових установ (І. Кравчук, М. Миколишин,
Є. Петріковою, О. Мірошніченко, С. Клименко та ін.), а правниками досліджувалась переважно в контексті субординації вимог кредиторів у міжкредиторських
договорах та справах про банкрутство боржників, правової природи субординованих кредитів та нетрадиційних квазіспособів забезпечення виконання зобов’язань
(Л. Вжещ, Д. Гравін, К. Гавальда, Ж. Стуфлє, С. Овсейко, Д. Габдрахманов, Л. Єфімова, М. Венецька, А. Буркова, А. Мазур, Є. Мєліхов, В. Фогель та ін.). Водночас
окремих досліджень правової природи субординовного боргу фінансових установ
останнім часом не проводилось. З огляду на вказане та з урахуванням поступового приведення банківського законодавства України у відповідність до стандартів Базель III, зазначена проблематика потребує додаткових досліджень, а чинне
законодавство у цій сфері – вдосконалення.
В Україні регулятивний капітал банку поділяється на основний та додатковий.
За умови надання Національним банком України дозволу до додаткового капіталу
банку може включатись субординований борг (від анг. Subordinated debt – підлеглий, ставити у залежність), який закон визначає «як звичайні не забезпечені
банком боргові капітальні інструменти, які за умовою договору не можуть бути
забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів. При цьому
сума субординованого боргу, включеного у капітал банку, щорічно зменшується
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на 20 відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору» (ст. 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Окрім цього Закону, вимоги щодо залучення банками коштів на умовах субординованого боргу містить розділ III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 р. № 368 (надалі – Інструкція). Згідно з Інструкцією залучення банком коштів на умовах субординованого боргу здійснюється шляхом укладення прямих договорів між банком-боржником та інвестором
(позика, кредит, депозит) або шляхом випуску банком-боржником облігацій
(про що укладається договір про залучення коштів шляхом випуску облігацій).
При цьому у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від однієї
особи в сумі більше ніж 2 млн грн кошти можуть залучатись лише шляхом
укладення прямих договорів з інвестором. Відповідно у разі укладення між
банком-боржником та інвестором прямого договору правовою підставою для
залучення коштів банком-боржником є один із таких цивільно-правових договорів: договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу (статті
1048, 1054, 1058 Цивільного кодексу України). Зазначимо, що в Україні залучення коштів на умовах субординованого боргу притаманно не тільки банкам,
а й небанківським фінансовим установам1.
Відповідно до положень банківського законодавства України, яке є найбільш
розгалуженим стосовно субординованого боргу, останнім є позика, кредит, депозит (надалі – субординований борг), що характеризується, зокрема, таким:
1. Правова підстава для залучення коштів на умовах субординованого боргу –
господарський договір (договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу, договір про залучення коштів шляхом випуску облігацій) з
умовами субординованого боргу.
2. Боржником за субординованим боргом є банк.
3. Інвестором (кредитор) є юридична особа (резидент або нерезидент). Банк-резидент може бути інвестором лише за умови дотримання ним нормативів
капіталу та ліквідності протягом останніх трьох місяців, що передують даті
надання коштів на умовах субординованого боргу.
4. Матеріальний об’єкт субординованого боргу – грошові кошти, конвертована
іноземна валюта 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських
металів2, банківські метали (золото в стандартних та/або мірних зливках із
фізичною поставкою до банку).
5. Термін повернення коштів, залучених на умовах субординованого боргу – не
менше пʼяти років. У банківській практиці субординований борг залучається
переважно на строк від семи років3.
6. Субординований борг є оплатним. Підпорядкованість субординованих зобов’язань по відношенню до інших (звичайних) несубординованих боргових
зобов’язань обумовлює їх вищу ризикованість для інвестора, а відповідно,
підвищені процентні ставки дохідності за ними. З огляду на це максимальний розмір процентних ставок за коштами, залученими на умовах субординованого боргу, обмежуються нормами публічного права. В Україні
процентні ставки за субординованим боргом не можуть перевищувати максимальної ставки залучення субординованого боргу, що встановлюється за
рішенням Правління Національного банку України на відповідну дату. На
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цей час така максимальна процентна ставка (з урахуванням комісії, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) встановлена
постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2010 р.
№ 592 «Про встановлення максимальної процентної ставки за залученими
коштами на умовах субординованого боргу»4. Капіталізація та авансова виплата процентів за коштами, залученими на умовах субординованого боргу,
забороняються.
7. Права вимоги на отримання коштів залучених на умовах субординованого
боргу, не можуть бути предметом застави за кредитами та іншими операціями банку-боржника.
8. Зобов’язання щодо повернення коштів, залучених на умовах субординованого боргу, є не забезпеченими.
9. У випадку банкрутства чи ліквідації банку-боржника повернення коштів, залучених на умовах субординованого боргу, відбувається у останню десяту
чергу, після погашення претензій усіх інших кредиторів (ч. 1 ст. 52 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
10. Залучення та дострокове повернення субординованого боргу банком-боржником може відбуватися лише за ініціативою банку-боржника та за згодою
інвестора та отримання відповідного дозволу Національного банку України.
У свою чергу норми ст. 43 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» та Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки, затвердженого дирекцією
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2012 р. № 8 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.09.2014
р. № 94)5 встановлюють особливості залучення приймаючим чи перехідним банком коштів, на умовах субординованого боргу як особливого способу надання останнім фінансової підтримки з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Такі кошти, зокрема, залучаються виключно у гривні та є забезпеченими заставою.
З огляду на це задоволення вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за
субординованим боргом у разі ліквідації банку-боржника відбувається в позачерговому порядку за рахунок предмета застави (ч. 3 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), а якщо обсяг коштів від продажу заставленого майна недостатній для задоволення вимог Фонду, незадоволені вимоги
Фонду підлягають задоволенню у 3-ю чергу, встановлену частиною першою ст. 52
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Загалом схожі підходи до правового регулювання субординованого боргу
демонструє і банківське законодавство країн – членів ЄС та ОЕСР (наприклад,
Італії6, Франції7, Польщі8, Канади9, а також країн колишнього СРСР (наприклад,
Російської Федерації10, Республіки Білорусь11, Республіки Молдова12, Республіки Казахстан13). Як відомо, механізм субординації вимог кредиторів був створений у США, коли кредитні організації мали потребу в додатковому фінансуванні для виходу з економічної кризи 1929 р., та поступово був започаткований
в інших правопорядках14. В європейській практиці субординований борг традиційно відносять до інструментів мезонінного фінансування15. В цілому існуюча
правова регламентація субординованого боргу в європейських країнах значною
мірою зумовлена положеннями статей 62, 63 Регламенту ЄС № 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до
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кредитних установ і інвестиційних фірм, що вносить зміни до Регламенту (ЄС)
№ 648/201216, прийнятого на виконання Директиви 2013/36/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних
організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄC і 2006/49/ЄC17, а також положеннями Базельської угоди оцінки
достатності капіталу та встановлення стандартів капіталу (Базель І 1988 р.), та
Базельської угоди про капітал (Базель ІІ 2004 р.), які визначили місце субординованих боргових зобов’язань у власному капіталі банків.
В Україні практика залучення фінансовими установами коштів на умовах
субординованого боргу отримала поширення з кількох причин: по-перше, на
відміну від збільшення статутного капіталу залучення субординованого боргу
не надає інвестору права на управління та відповідно не веде до втрати власниками контролю за фінансовою установою; по-друге, залучення субординованого боргу надає боржнику стабільне довгострокове фінансування, яке уможливлює останньому покращити структуру свого балансу та планувати свою
діяльність на тривалий строк; по-третє, механізм залучення коштів на умовах
субординованого боргу є простіший та дешевший, ніж той, що має місце при
збільшенні статутного капіталу фінансових установ; по-четверте, на відміну
від сплати дивідендів, сплата процентів за субординованим боргом не залежить
від наявності у боржника прибутку, і може здійснюватись з періодичністю, що
встановлена в договорі, а не один раз на рік за підсумками календарного року,
як це встановлено законом для дивідендів акціонерам банків.
Говорячи про залучення фінансовими установами коштів на умовах субординованого боргу, слід звернути увагу на недоліки його правового регулювання.
По-перше, на відміну від частини першої ст. 52 Закону України «Про гарантування вкладів фізичних осіб», яка встановлює черговість задоволення вимог кредиторів за субординованим боргом, у процесі ліквідаційної процедури банків,
ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, та статті розділу VII вказаного
Кодексу, які регулюють особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників, не визначають черговості задоволення вимог кредиторів небанківських фінансових установ за субординованим боргом. Відповідно
вимоги кредиторів за субординованим боргом підлягають задоволенню у загальному порядку, у шосту чергу, разом з іншими вимогами, які не підпадають під
перші п’ять черг. Імперативні публічно-правові норми ст. 64 Кодексу України з
процедур банкрутства не передбачають можливості зміни порядку задоволення
вимог кредиторів, зокрема черговості їх задоволення, в договірному порядку.
Зазначене свідчить про потребу встановлення у Кодексі черговості задоволення вимог кредитора за субординованим боргом фінансових установ.
По-друге, чинне банківське законодавство України характеризується запровадженням положень нових стандартів Базель III (2010–2011 рр.), які передбачають
реформування регулювання капіталу банків. Зазначені стандарти передбачають
реформування додаткового капіталу 1 рівня, Additional Tier, AT 1, до якого включаються, інструменти, зокрема, субординовані щодо вкладників, кредиторів зі
звичайним правом, субординованому боргу банку, які є безстроковими та такими,
що можуть бути достроково погашенні не раніше 5 років18. Упровадження таких
стандартів в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, відбувається
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поступово, з урахуванням специфіки їх національного законодавства.
Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надає право
банкам за умови затвердження Національним банком України включити до додаткового капіталу не тільки субординований борг, а й гібридні (борг/капітал)
капітальні інструменти. Такі боргові зобов’язання (надалі – капітальні інструменти) мають відповідати таким критеріям: вони є не забезпеченими банком,
субординованими і повністю сплаченими; вони не можуть бути погашені за
ініціативою власника; вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без
предʼявлення банку вимоги про припинення торгових операцій; вони дозволяють відстрочення обслуговування зобовʼязань щодо сплати відсотків, якщо
рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати; капітальний інструмент з умовами списання/конверсії, який включається до додаткового капіталу.
З урахуванням викладеного, а також положень розділу III Інструкції, зазначені капітальні інструменти мають такі найбільш суттєві відмінності від
субординованого боргу:
1. Капітальний інструмент є більш довгостроковим – строк погашення не менше ніж 50 років.
2. Основна сума капітального інструменту в разі настання тригерної події, повністю або частково підлягає: списанню на безповоротній основі – повне або
часткове припинення зобов’язань банку за основною сумою капітального інструменту (прощення боргу); або конверсії в прості акції банку – повне або
часткове припинення зобов’язань банку за основною сумою капітального інструменту шляхом спрямування коштів за припиненими зобов’язаннями на
придбання простих акцій банку додаткової емісії. Тригерна подія настає в разі
зниження п’яти і більше разів за останні 30 календарних днів поспіль показника достатності основного капіталу банку для визначення тригерної події нижче
тригерного значення, визначеного Інструкцією.
3. Банк має право прийняти рішення про припинення сплати процентів за Інструментом у будь-який час та на необмежений період, якщо нарахування таких процентів
може призвести до настання однієї або декількох подій, передбачених Інструкцією (зокрема, тригерної події, зниження значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу нижче 10,625 % тощо). При цьому у разі настання
тригерної події банк списує нараховані проценти за капітальним інструментом.
4. Розмір процентів за капітальним інструментом обмежується сумою не більшою, ніж сукупна сума прибутку попереднього звітного року, зменшеного на
суму обов’язкових відрахувань до резервного та інших фондів банку згідно з
вимогами законодавства України; нерозподілених прибутків минулих років;
непокритих збитків минулих років.
5. Дострокове погашення капітального інструменту впродовж перших п’яти років
із дати укладення договору можливе лише на підставі відповідного дозволу Національного банку України за умови одночасного спрямування за ініціативою
інвестора коштів за капітальним інструментом на оплату: простих акцій банку
додаткової емісії або іншого капітального інструменту, еквівалентного за якістю,
що не матиме негативного впливу на рівень дохідності/прибутковості банку.
6. Вимоги інвестора за капітальним інструментом у разі ліквідації банку задовольняються в останню чергу після задоволення вимог інших кредиторів банку,
включаючи за субординованим боргом. Банк погашає зобов’язання за капітальним
РОЗДІЛ 5 • Проблеми цивільного, трудового права та права соціального забезпечення

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
278
інструментом лише після погашення зобов’язань перед іншими кредиторами
банку, включаючи за субординованим боргом, строк виконання яких настав.
Таким чином, капітальний інструмент несе для інвестора значно більш
високі ризики, ніж це має місце при залученні субординованого боргу. Зазначене,
зокрема, зумовлено тим, що у разі погіршення фінансового стану банку-боржника
інвестор може внаслідок конверсії боргу стати акціонером банку-боржника або боргові зобов’язання банку-боржника можуть бути взагалі припинені прощенням боргу.
З огляду на це треба зазначити, що чинна редакція ст. 52 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» не враховує особливості субординації капітальних інструментів стосовно вимог кредиторів за субординованим
боргом. З огляду на це в частині першій ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» слід встановити черговість вимог кредиторів
за капітальним інструментом, у процесі ліквідаційної процедури банків.
У зв’язку з цим пропонуємо доповнити частину першу ст. 52 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» пунктом 11 такого змісту:
«11) вимоги за гібридними (борг/капітал) капітальними інструментами».
Висновки. Отже, можна дійти таких висновків щодо правової природи субординованого боргу банків. По-перше, з точки зору приватного права правовідношення, яке виникає між банком та інвестором (кредитор) при залучені коштів
на умовах субординованого боргу, є господарським зобов’язанням із залучення відповідно позики, кредиту, банківського вкладу, яке здійснюється банком
на умовах субординованого боргу. По-друге, зобов’язання, які виникають при
залучені банком коштів на умовах субординованого боргу, є довгостроковими,
не забезпеченими, оплатними, та такими, що змінюють черговість задоволення
вимог кредиторів, що застосовується у випадку ліквідації чи банкрутства банку.
По-третє, наявність публічно-правових норм, що регулюють залучення банками
коштів на умовах субординованого боргу, не впливає на правову природу даних
правочинів. У зв’язку із цим невідповідність умов вчинених банком правочинів
вимогам публічно-правових норм щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу не впливає на їх чинність. По-четверте, залучені банком кошти
набувають статусу субординованого боргу за умови отримання дозволу Національного банку України на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку. За відсутності або скасування вказаного дозволу
відсутні підстави для включення таких коштів до власного капіталу банку-боржника, та віднесення вимог кредитора за таким правочином у разі ліквідації чи
банкрутстві банку-боржника до черги, встановленої законом для задоволення
вимог кредиторів за субординованим боргом. По-п’яте, порівняно з капітальними інструментами субординований борг несе для інвестора нижчі ризики, зокрема, тому, що у разі погіршення фінансового стану банку-боржника зобов’язання
за капітальним інструментом погашаються в останню чергу, після погашення
зобов’язань перед іншими кредиторами, включаючи кредиторів за субординованим боргом, строк виконання яких настав.
1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): постанова Кабінету Міністрів
України № 3913 від 07.12.2016 р. Офіційний вісник України. 2016. № 98. Стр. 66. Ст. 3192,
код акта 84112/2016 ; Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капі-
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2. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: постанова Правління Національного банку України № 34 від 04.02.1998 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України № 269 від 19.04.2016 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
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Babaskin Anatoliy. Legal nature of subordinated debt of financial institutions in Ukraine
In the article, the author argues that from the point of view of private law, the relationship
that arises between the debtor (financial institution) and the creditor in attracting funds on
terms of subordinated debt, is an economic relationship for attracting, respectively, loan, loan,
bank deposit, which is performed on the terms of subordinated debt. Liabilities arising from
borrowing on a subordinated debt basis are long-term, unsecured, repayable, and that change
the order of creditors’ claims to be applied in the event of the debtor’s liquidation or bankruptcy. The existence of public-law rules governing the attraction of funds on subordinated debt
does not affect the legal nature of the said transactions. Therefore, the failure of a debtor to
comply with a transaction with the requirements of public law to attract funds on the basis of
subordinated debt does not affect its validity. The funds attracted by the debtor bank acquire
the status of subordinated debt, subject to obtaining the permission of the National Bank of
Ukraine to take into account the borrowed funds on terms of subordinated debt to the capital
of the bank. In the absence or revocation of the said permit, there is no reason to include such
funds in the equity of the debtor bank and to assign the claims of the lender to such transaction
in the event of liquidation or bankruptcy of the debtor bank to the queue established by law to
satisfy the claims of creditors on subordinated debt. The article gives a comparative description
of subordinated debt and hybrid capital instruments as components of the bank’s additional
capital, and offers suggestions for improvement of the current legislation of Ukraine.
Key words: loan, credit, deposit, capital, regulatory capital, interest, subordinated
debt, hybrid capital instrument.
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У статті аналізується система принципів цивільного судочинства. Автор обґрунтовує, що система принципів судочинства як елемент типологізації сучасних судових процесів повинна визначатися первісно тільки бажаною моделлю судочинства, обмежуючи при
такому підході законодавчий розсуд, і відмічає можливість всебічного пізнання структури системи лише на стиці різних знань. Це сприятиме виділенню об’єктивних факторів, появі і формуванню такої системи та її розвитку. До числа таких факторів дослідник відносить природу і сутність державного ладу, економічний і політичний стан
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Тымченко Г. П. Система принципов гражданського судопроизводства в в Украине: проблемне вопросы генезиса, структуры и форм законодательного закрепления
В статье анализируется система принципов гражданского судопроизводства.
Автор обосновывает, что система принципов судопроизводства как элемент типологизации современных судебных процессов должна определяться первично только желаемой моделью судопроизводства, ограничивая при таком подходе законодательное
усмотрение, и отмечает возможность всестороннего познания структуры системы
лишь на стыке различных знаний. Это будет способствовать выделению объективных
факторов, появлению и формированию такой системы, и ее развитию. К числу таких
факторов исследователь относит природу и сущность государственного строя, экономическое и политическое состояние государства, ценности и приоритеты, которые
сложились в обществе на современном этапе его развития, ожидания и потребности
этого общества в судебной защите, судебную практику, цели и задачи судопроизводства, исторические факторы, обусловившие характер гражданского процесса, достижения юридической науки.
Ключевые слова: принцип судопроизводства, система принципов, верховенство
права, европейские стандарты судебной защиты, правовая определенность.
Tymchenko Hennadii. System of principles of the civil rule-making in Ukraine: problem questions of genesis, structure and forms of the legislative fixing
In the article is analysed system of principles of the civil rule-making. An author grounds,
that the system of principles of rule-making as element of typology of modern trials must be
determined initially by the only desired model of rule-making, limiting legislative discretion
at such approach, and marks possibility of all-round cognition of structure of the system only
on joint of different knowledge. It will assist the selection of objective factors, appearance and
forming of such system and her development. To the number of such factors a researcher takes
nature and essence of the political system, economic and political state of the state, values and
priorities, that was folded in society on the modern stage of his development, expectation and
necessity of this society in judicial defence, judicial practice, aims and tasks of rule-making,
historical factors, stipulating character of civil procedure, achievement of legal science.
Keywords: principle of rule-making, system of principles, supremacy of right, European
standards of judicial defence, legal definiteness.

Вступ. Незважаючи на глобальні тенденції уніфікації судових процедур,
зближення різних процесуальних систем, зростаючий вплив різноманітних
правових культур на правосуддя та значний обсяг проведених робіт, проблема
принципів цивільного судочинства ще не отримала належного розвитку. Тому
сьогодні особливу актуальність набуває дослідження системи принципів цивільного судочинства як об’єкта пізнання, системний аналіз законодавства, пошук
єдиних концептуальних підходів до правових явищ та їх фіксування, вирішення
проблем правозастосування. Необхідна доктринальна розробка системи принципів цивільного судочинства. В кінцевому підсумку йдеться про необхідність
дослідження цивільного судочинства крізь призму системи його принципів.
Стан дослідження проблематики. Перші російські курси цивільного судочинства К. І. Малишева (1874 р.), С. В. Пахмана (1877 р.), Є. О. Нефедьєва (1904 р.),
І. Є. Енгельмана (1912 р.), Є. В. Васьковського (1913 р.) започаткували дослідження
загальних питань цивільної процесуальної діяльності та її основних засад, принципів процесу та їх змісту.
Незважаючи на певну ідеологічну обмеженість можливостей наукового
пошуку, процесуалісти радянської епохи спробували наповнити принципи

283
судочинства новим змістом. Тематика і кількість дисертаційних і монографічних
досліджень тих років свідчать про важливість системи принципів для обгрунтування сутності радянської моделі судочинства. Серед них: О. П. Клейнман
«Основні інститути радянського цивільного процесу і принципи диспозитивності і змагальності» 1940 р.; В. М. Семенов «Принципи радянського цивільного
процесуального права» 1965 р.; С. В. Курильов «Встановлення істини в радянському правосудді» 1967 р.; Р. Е. Гукасян «Проблема інтересу у радянському цивільному процесуальному праві» 1971 р.; В. С. Букіна «Принципи радянського
цивільного процесуального права» 1975 р.; А. О. Ференс-Сороцький «Аксіоми і
принципи цивільно-процесуального права» 1989 р.; Й. М. Резниченко «Функціональні принципи цивільного процесу» 1990 р.
Окремі аспекти проблеми отримали доктринальне обгрунтування у працях М. Г. Авдюкова, О. Т. Боннера, М. А. Гурвича, І. О. Євтодьєвої, О. В. Іванова,
І. М. Полякова, В. П. Тараненка, М. К. Треушнікова, Н. О. Чечіної, М. Й. Штефана,
К. С. Юдельсона та інших.
Сучасна процесуальна наука у своєму еволюційному розвитку продовжує на
основі існуючих і нових методологічних підходів і концепцій осмислення проблематики принципів судочинства. Виходячи з власних поглядів на предмет дослідження даної проблеми, до цивілістичного розуміння її численних аспектів зверталися Ю. В. Білоусов, С. С. Бичкова, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев,
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 та інші.
Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є аналіз ознак і формулювання поняття «система принципів цивільного судочинства», дослідження
витоків формування та змісту її елементів, закономірностей і тенденцій розвитку
в цивільному судочинстві.
Виклад основного матеріалу. Дослідження поняття «принцип цивільного
судочинства» припускає виявлення як загальних ознак, властивих правовим
принципам в цілому, так і ознак, що відбивають специфіку власне цивільної
процесуальної діяльності, котра своїм предметом має захист прав, свобод і інтересів різних суб’єктів права.
Одною з таких визначальних ознак є системність, якість, яка притаманна
не тільки праву в цілому. Будь-яка сукупність явищ неодмінно має вивчатися в
їх системі. І в цьому плані дослідження принципів цивільного судочинства не
є винятком. При цьому варто зробити застереження, що науковий пошук, який
проводиться в такому напрямі – це не самоціль. Як відмічав Г. О. Свердлик,
нині юридична наука досягла такого рівня розвитку і зрілості, котрий дозволяє
досліджувати проблему не тільки в аспекті суті призначення принципів, але й з
позицій системності, що дає можливість отримати уявлення про кожного з них
не тільки в «автономному» зрізі, котрий лежить в основі безпосереднього знання, але й і у видо-родовому вимірі, і в кінцевому підсумку дозволить отримати
інформацію про якісну природу кожного з них окремо1.
Необхідність підходу до проблеми принципів крізь призму їх системи, по
суті, це єдине, що може об’єднати і зблизити вчених різних наукових шкіл.
Н. О. Чечина, котра плідно працювала над дослідженням цієї проблематики, неодноразово звертала увагу на те визначальне значення, котре має система принципів для вивчення і всеохоплюючого пізнання сутності і змісту процесуального
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права . Теоретичні здобутки Н. О. Чечиної стали основою і свого роду орієнтиром для подальшого дослідження цього питання. Визначеність змісту галузі
системою принципів стала вихідним пунктом у роботах багатьох процесуалістів.
Проте згодом стало очевидним, що науковий пошук належної системи принципів, властивостей, котрі мають бути їй притаманні, розташування принципів, їх
вплив одне на одного і в сукупності на систему – так і не був доведений до кінця. До того ж виявилася така обставина: перші роботи, спеціально присвячені
принципам процесуального права, питанням об’єднання їх в систему, не містили
визначення самої системи принципів та її характерних ознак3.
Прогресом у пізнанні принципів стало розуміння системи як сукупності
елементів, які перебувають у взаємозв’язку і взаємній обумовленості4. Близькі
за змістом визначення системи принципів є і в пізніших джерелах5.
Проблематика порушена в даному дослідженні прямо пов’язана з виявленням систем принципів цивільного судочинства, при цьому автор спирається в
тому числі і на ознаки, які добре розроблені філософською наукою.
Першою ознакою будь-якої системи є множинність її елементів. Іншими словами, йдеться про кількісні показники системи. В цивільній процесуальній науці
при всій спірності розглядуваної проблеми число принципів варіюється від 5 до
20, що дає підставу назвати множинність першою ознакою у визначенні системи6.
Другою ознакою, як правило, є наявність певної ієрархії в побудові системи, тобто переходу від абстрактного до конкретного, від систем нижчого рівня до систем
вищого рівня. В такому разі мова може йти про порядок розташування принципів,
про їх поділ на головні і допоміжні, на принципи більш значущі і менш важливі7.
Без усталених зв’язків, інакше кажучи, без структури, жодна система також
не може існувати. Як правильно відмічав В. М. Шерстюк, структура зв’язує
компоненти, перетворює їх, надаваючи деяку спільність, цілісність, вона зумовлює виникнення нових якостей, котрі до цього не були притаманні жодному
окремому компоненту8. Структура системи принципів цивільного судочинства
має також свої особливості, пов’язані з тим, що принципи мають нормативну
основу, що сприяє формуванню системи.
За ознаку системи вважають і перебування елементів, котрі створюють
систему, в певних відносинах і зв’язках між собою. Безперечно, що кожний
принцип можна розглядати і вивчати не тільки як самостійне явище, але й у їх
системі. Перебування принципів у системі припускає, поряд з єдиною формою
вираження, і їх взаємну обумовленість. Наприклад, принцип гласності і відкритості судового розгляду навряд чи був би необхідним, якби законодавець
не встановив кола осіб, які беруть участь у справі, і не наділив їх широкими
правами щодо участі в процесі. В свою чергу, рівні права в процесі тягнуть за
собою надання кожному учаснику процесу права знайомитися з матеріалами
справи, що є одним з елементів принципу змагальності тощо9.
Дослідження системи принципів було б неповним без аналізу такої її ознаки, як взаємодія з середовищем. Як правило, має місце кореляція з тими
суспільними відносинами, котрі складаються в процесі виконання процесуальної діяльності. Це може спричинити наслідки двоякого роду. В одному випадку при суттєвій трансформації відносин може знадобитися корінна зміна всієї
системи принципів, у другому – зміна самої системи може спровокувати зміни
в кількісних або якісних характеристиках самих відносин.
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Як динамічне утворення, котре розвивається і змінюється вслід за подіями,
що відбуваються в державі і суспільстві, систему принципів характеризує така
її ознака, як розвиток системи. В цьому плані доцільно відмітити, що розвиток
деяких принципів можна простежити від періоду звичаєвого права аж до наших днів (змагальність, диспозитивність, гласність, безпосередність). Окремі
принципи, котрі раніше входили в систему, навпаки, разом з радянським минулим втратили своє значення (приміром, примат суспільного інтересу, пролетарський інтернаціоналізм, класовість)10.
Такими, на нашу думку, є ознаки системи принципів цивільного судочинства, за допомогою котрих можна дати її визначення.
Система принципів цивільного судочинства – це об’єднання окремих принципів у одне ціле, що припускає різну кількість елементів, закріплене в процесуальному законодавстві і спрямоване на досягнення певних цілей судочинства. Для системи характерні наявність певної структури, внутрішньої єдності,
неоднакового значення окремих складових, взаємної обумовленості і доповнюваності, а також можливість розвитку і взаємодії з іншими категоріями права
Отже, система принципів є доволі складним утворенням. Інтересним буде
простежити, як у вітчизняному цивільному процесуальному законодавстві вирішувалося питання системи принципів. З одного боку, при вивченні цивільного процесуального законодавства постають питання про поділ принципів на
групи, про існування принципів більш значущих і менш важливих, які принципи мають бути взаємодоповнюючими і взаємнообумовленими і в якій мірі,
чи вплинула еволюція суспільних відносин на систему принципів, як ця система взаємодіє з іншими положеннями, котрі не виділені як принципи. З другого боку – законодавство взагалі не може обходитися без якої-небудь системи
принципів, апріорі вона існує. Інша справа, що містить в собі ця система, які
її елементи, як вона закріплена у законодавстві. З огляду на це проведене нами
вище дослідження ознак системи уявляється вельми важливим.
Автор вважає, що поставлені питання мають концептуальне значення для
цивільного судочинства. Можна припустити, що рішення проблеми системи
принципів має відбуватися на початку створення цивільного процесуального
кодексу. Бажано йти від простого переліку фундаментальних положень до
практики їх дотримання на всіх етапах цивільної процесуальної діяльності.
Тобто, спочатку необхідно ретельно проробити загальну частину кодексу, йти
від розуміння того, яким ми хочемо бачити цивільне судочинство, до розробки сукупності принципів, на котрих воно грунтується. Але це завдання
не тільки для юридичної науки і практики. Проблему можна вирішити лише
при використанні синтезу наукових знань – узагальнюючи історичний досвід
розвитку держави і права, аналізуючи накопичену судову практику в аспекті
найпоширеніших помилок у правозастосуванні, даючи реальну оцінку стану
справ у економіці та політиці держави, враховуючи потребу суспільства у механізмі захисту прав, використовуючи досягнення юридичної науки. Систему
принципів, на котрих буде формуватися судочинство, повинен визначати не
законодавець, а об’єктивні чинники, які сприятимуть появі такої системи та
її подальшому розвитку.
Сьогодні можна констатувати поверховий підхід законодавця до вирішення
питання системи принципів цивільного судочинства. Очевидно, що цивільне
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судочинство повинно мати власну, специфічну систему принципів. Стаття 2 ЦПК
України містить таку систему принципів:
1) верховенство права;
2) повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед
законом і судом;
3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
4) змагальність сторін;
5) диспозитивність;
6) пропорційність;
7) обов’язковість судового рішення;
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках,
встановлених законом;
10) розумність строків розгляду справи судом;
11) неприпустимість зловживання процесуальними правами;
12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.
Якщо проаналізувати хід думки законодавця (а він пішов шляхом практично повного перенесення всіх конституційних принципів у галузеве законодавство), то створюється враження, що немає великої різниці між звичайними
нормами і властивостями (умовами) судочинства. Наприклад, положення про
забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішення суду – чи варто
називати його принципом судочинства? Зрозуміло, що суспільство заінтересоване в наявності процедур, які дозволяють виправляти судові помилки. Але
цього навряд чи достатньо, щоб назвати це положення принципом – воно не
має основоположного значення, широкого застосування, оскільки поширюється на вузьке коло регульованих ним питань. Якщо йти за такою законодавчою
логікою, то виходить, що необхідно також закріпити принципи: відкриття провадження у справі, підготовчого провадження, судового розгляду. Це зробило б
склад принципів невизначеним і безмежним.
Такі ж аргументи можна навести і стосовно обов’язковості судових рішень,
котра законодавцем також названа в числі принципів цивільного судочинства.
Підставою для критики даного положення є те, що обов’язковість як властивість судового рішення не може розглядатися як принцип судочинства, таке
положення не має необхідного ступеня загальності. Це ще раз підтверджує ту
думку, що вивіреної системи принципів ще немає, чомусь залишились осторонь законодавчої уваги принципи усності і безпосередності, адже вони визначають порядок ознайомлення з матеріалами справи та їх дослідження. Проте
під впливом європейської правової думки додано принцип верховенства права.
Слід сказати, що само виникнення нових принципів з можливістю їх включення в процесуальне законодавство є одною з тенденцій розвитку науки процесуального права. О. О. Борисова відмітила, що застосування у судовому
процесі понять «справедливий судовий розгляд», «доступ до суду», «розумний
строк», «правова визначеність» дозволило ряду дослідників стверджувати про
появу нових принципів з такою назвою11.
Зарубіжні законодавчі акти, безперечно, впливають на вітчизняне право.
З одного боку, йде процес адаптації українського законодавства до загальнови-
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знаних стандартів, і це неминуче. З другого боку, існує надмірна захопленість
зарубіжними конструкціями. Візьмемо, наприклад, розумний строк розгляду.
Для того, щоб дане положення розглядалося як принцип, необхідно з самого
початку ретельніше регулювати всі дії, які виконуються в процесі судом та іншими учасниками, а також наслідки за невиконання приписаних законом дій
і недотримання встановлених законом або судом строків. В такому ж плані
можна міркувати про доступ до суду. Це не що інше як організаційна складова
конституційного права на судовий захист, на справедливий судовий розгляд,
що означає врегульованість законодавством права на звернення до суду, наявність підстав такого звернення, забезпечення права на кваліфіковану юридичну допомогу, розподіл судових витрат і вирішення багатьох інших організаційно-процесуальних питань. Поки гарантії права на доступ до суду не будуть
реально надані державою і втілені в процесуальному законодавстві, навряд чи
буде правильним говорити про принцип доступності суду12.
Категорія «правова визначеність» за своєю суттю близька до вже розглянутого положення про забезпечення апеляційного і касаційного оскаржень рішень суду, оскільки виходить з аксіоми res judicata (вирішена справа), котра
означає недопустимість повторного розгляду вже раніше вирішеної справи.
Отже, законодавцю потрібен зважений підхід до формування системи принципів цивільного судочинства. Сама поява в нормах ЦПК України положення
про його принципи є позитивним явищем, водночас необхідно вдумливіше підходити до поширення конституційних принципів на галузеве законодавство, до
оновлення діючого складу принципів.
На наш погляд, тенденції розвитку процесуальних законодавства і його
доктрини щодо питань систем принципів цивільного судочинства є такими: з
одного боку – прагнення розглядати принципи в їх системі, що може вивести
законодавство на інший рівень регулювання суспільних відносин; з другого –
спроби розширити склад принципів, а також вирішення питань про форми їх
законодавчого закріплення.
Висновки. Автор, використовуючи накопичені знання і результати досліджень категорії «система» суспільними науками, аналізує ознаки поняття, яке
розглядається, і можливості їх застосування в рамках правових досліджень. Система принципів цивільного судочинства розглядається як об’єднання окремих
принципів у одне ціле, що припускає різну кількість елементів, закріплене в процесуальному законодавстві і спрямоване на досягнення певних цілей судочинства. Для системи характерні наявність певної структури, внутрішньої єдності,
неоднакового значення окремих складових, взаємної обумовленості і доповнюваності, а також можливість розвитку і взаємодії з іншими категоріями права.
В основі запропонованого розуміння і авторського підходу до дослідження лежить необхідність більш широкого тлумачення поняття, яке розглядається, оскільки його законодавча регламентація обмежує можливості вивчення явища лише
кількісними показниками. Для характеристики системи як абстрактної моделі
пізнання, а також у контексті вдосконалення юридичної техніки, важливим є виявлення реальних взаємозв’язків принципів, ступеня обумовленості і доповнюваності один одним, а також взаємозв’язок еволюції суспільних відносин і структури
системи, співвідношення її елементів з іншими положеннями законодавства.
Розглядаючи генезис системи принципів цивільного судочинства, фактори,
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які впливають на її формування, дослідник звертається до традицій і досвіду
вітчизняної законотворчості у сфері судочинства, методології процесуальної
науки як сукупності способів і методів вивчення явищ, до наукових знань, що є
результатом синтетичних і інтеграційних підходів до вивчення.
Автор обґрунтовує, що система принципів судочинства як елемент типологізації сучасних процесів повинна визначатися первісно тільки бажаною
моделлю судочинства, обмежуючи при такому підході законодавчий розсуд, і
відмічає можливість всебічного пізнання структури системи лише на стиці різних знань, не тільки і навіть не стільки в рамках процесуальної доктрини. Це
сприятиме виділенню об’єктивних факторів, появі і формуванню такої системи та її розвитку. До числа таких факторів автор відносить природу і сутність
державного ладу, економічний і політичний стан держави, цінності і пріоритети, які склалися у суспільстві на сучасному етапі його розвитку, очікування і
потреби цього суспільства у судовому захисті, судову практику, цілі і завдання
судочинства, історичні фактори, котрі обумовили характер судочинства, досягнення юридичної науки.
Аналізуючи ЦПК України, дослідник критично оцінює законодавче вирішення проблеми системи принципів у цивільному судочинстві. Аргументується помилковість віднесення до числа принципів і включення їх у систему
положень про обов’язковість судових рішень, можливість їх апеляційного і
касаційного оскаржень в силу особливостей цих положень і сфери їх застосування. Включення таких принципів призведе до необґрунтованого розширення
системи, оскільки згадування тільки про апеляцію і касацію зводить нанівець
значення інших способів виправлення судових помилок, ставить перед необхідністю, слідуючи даній логіці, виділяти структурно принципи окремих стадій і проваджень.
Автор відмічає вплив європейської правової думки на вітчизняне судочинство і його доктрину, поступовий процес адаптації нашого законодавства до
євростандартів судового захисту, зближення різних процесуальних культур.
У зв’язку з цим все активніше виявляються тенденції доповнення цивільного
судочинства, слідом за принципом верховенства права, новими положеннями,
котрі претендують на розгляд їх як принципи і уособлюють зарубіжну теорію
і практику. Автор аналізує запропоновані новели і вважає невиправданим розширення на вітчизняній ниві правознавства системи принципів за рахунок таких положень, як от: справедливий судовий процес, доступ до суду, розумний
строк, концентрація процесу, правова визначеність та інші, через відсутність у
них власного змісту і передумов закріплення.
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Tymchenko Hennadii.. System of principles of the civil rule-making in Ukraine: problem questions of genesis, structure and forms of the legislative fixing
The article analyzes the system of principles of civil procedure. The basis of the proposed
understanding and the author’s approach to the study is the need of a wider interpretation of
the concept, which is considered as its legislative regulation restricts the possibility of studying
phenomena only quantitative indicators. To characterize the system as an abstract model of
cognition and in the context of improvement of legal technique, it is important to identify the
real relationship principles, and the degree of conditionality and complementarity with each
other, and the relationship of the evolution of social relations and structures of the system, the
ratio of its elements with other provisions of law.
The author proves that the system of principles of justice as part of the typology of modern
processes should be determined initially only desirable model of proceedings, limiting this
approach to legislative discretion, and notes the possibility of in-depth knowledge of the
system structure only at the intersection of different knowledge, not only and not so much for
the procedural doctrine. This will facilitate the allocation of objective factors, the emergence
and formation of this system and its development. Such factors include the nature and essence
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of the state system, economic and political condition of the state, values and priorities that have
developed in society at the present stage of its development, the expectations and needs of the
society in judicial protection, judicial practice, the goals and objectives of the proceedings, the
historical factors that determined the nature of the proceedings, the achievements of legal science.
Analyzing the code of civil procedure of Ukraine, the researcher critically evaluates
legislative solution to the problem of principles in civil proceedings. The author notes the
influence of European legal thought on domestic justice and his doctrine, the gradual process of
adaptation of our legislation to the European standards of judicial protection, the convergence
of the different procedural cultures. In this regard, the increasingly manifest trend add-ons of
civil procedure, following rule of law, with new provisions that apply for considering them as
principles and represent the foreign theory and practice.
An author analyses offer short stories and considers unjustified expansion on the home
field of jurisprudence of the system of principles due to such positions, as here: just trial, access in a court, clever term, concentration of process, legal definiteness and other, because of
absence for them own maintenance and pre-conditions of fixing.
Key words: principle, procedure, system principles, the rule of law, European standards of
judicial protection, legal certainty.
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ДЕКОДИФІКАЦІЯ VS РЕКОДИФІКАЦІЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, що виникають у процесі
реформування трудового законодавства в Україні з метою його лібералізації. З огляду
на внесений до Верховної Ради України проєкт Закону про працю, реєстр. № 2708 від
28.12.2019 р. акцентовано увагу на питанні щодо форми основного законодавчого акта
у сфері праці в Україні. Розглянуто існуючі наукові підходи до визначення окремих форм
систематизації законодавства, зокрема, кодифікації та похідних від неї – рекодифікації та декодифікації. Обґрунтовано висновок про доцільність осучаснення трудового
законодавства України у формі його рекодифікації як найбільш оптимального шляху для
подальшого самостійного розвитку галузі трудового права у правовій системі України.
Ключові слова: кодифікація, рекодифікація, декодифікація, законодавство про працю.
Симутина Я. В. Декодификация VS рекодификация трудового законодательства Украины
Статья посвящена исследованию актуальных проблем, возникающих в процессе реформирования трудового законодательства в Украине с целью его либерализации. В связи
с внесением на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона о труде, регистр.
№ 2708 от 28.12.2019 г. акцентируется внимание на вопросе относительно формы основного законодательного акта в сфере труда в Украине. Рассмотрены существующие
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научные подходы к определению отдельных форм систематизации законодательства, в
частности, кодификации и производных от нее – рекодификации и декодификации. Обоснован вывод о целесообразности модернизации трудового законодательства Украины в
форме его рекодификации как наиболее оптимального варианта для дальнейшего самостоятельного развития отрасли трудового права в правовой системе Украины.
Ключевые слова: кодификация, рекодификация, декодификация, законодательство о труде.
Simutina Yana. Decodification VS recodification of the labor legislation of Ukraine
The article is devoted to the study of urgent problems arising in the process of reforming
labor legislation in Ukraine with a view to its liberalization. In connection with the introduction of the draft Labor Law, register for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine,
No. 2708 dated 12/28/2019, the author focuses the attention on the question regarding the form
of the main legislative act in the field of labor in Ukraine. Existing scientific approaches to the
determination of individual forms of systematization of legislation, in particular, codification
and its derivatives - recodification and decodification are considered. The conclusion is substantiated on the advisability of modernizing the labor legislation of Ukraine in the form of its
recodification as the most optimal option for further independent development of the labor law
branch in the legal system of Ukraine.
Key words: codification, recodification, decodification, labor legislation.

Актуальність теми. З часу проголошення незалежності України не припиняються політичні, економічні та науково-правові дискусії щодо шляхів реформування трудового законодавства. При цьому перманентний процес удосконалення правового регулювання трудових відносин має несистемний та
хаотичний характер, породжує численні неузгодженості правових норм.
Ситуація з законодавчим регулюванням відносин у сфері найманої праці в
Україні є незадовільною. На сьогодні основним актом трудового законодавства
України залишається Кодекс законів про працю УРСР, прийнятий 10 грудня
1971 р., у якому переважна більшість статей, що були в першій редакції, зазнали суттєвих змін і доповнень. Негативною рисою сучасного трудового права
України є безліч підзаконних нормативно-правових актів, а також те, що ще й
досі продовжують діяти деякі законодавчі акти колишнього Союзу РСР. Все це
ускладнює реалізацію норм трудового законодавства на практиці, а затримка з
реформуванням трудового законодавства об’єктивно призводить до звуження
сфери дії законодавства про працю за рахунок застосування цивільно-правових
договорів для регулювання відносин найманої праці.
Огляд літератури з теми дослідження. У науці трудового права з часу проголошення незалежності України велися численні розробки проблематики, пов’язаної з кодифікацією трудового законодавства. Не буде перебільшенням сказати, що
жодне з наукових досліджень у соціально-трудовій сфері за останні двадцять років
не обходило питання внесення пропозицій і рекомендацій до проєктів трудових
кодексів України, що свого часу перебували на розгляді у Верховній Раді України.
Зокрема, колективом науковців Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України у 2009 р. була видана монографія під назвою «Кодифікація трудового законодавства України» за загальною редакцією Н. М. Хуторян1. Чимало науково-практичних конференцій, круглих столів та інших наукових заходів по всій
Україні були присвячені концепції нового кодифікованого акта у сфері праці.
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Особливого значення для прийняття якісного законодавчого акта, що має
регулювати відносини найманої праці в Україні, мають наукові доробки відомих
українських вчених: В. Бурака, В. Венедіктова, С. Венедіктова, С. Вишновецької,
В. Жернакова, М. Іншина, К. Мельника, П. Пилипенка, О. Процевського, В. Ротаня,
Н. Хуторян, Г. Чанишевої, В. Щербини, О. Ярошенка та багатьох інших науковців.
Проте сьогодні доводиться констатувати, що всі ці напрацювання жодним
чином не цікавлять наших законотворців, що вкотре підтвердилося внесенням
до Верховної Ради України проєкту Закону про працю, реєстраційний № 2708
від 28.12.2019 р.2, розробленого Кабінетом Міністрів України.
Постановка проблеми. З огляду на те, що цей законопроєкт викликав великий
резонанс у суспільстві, не можемо не висловити деякі міркування щодо прихованих
у ньому загроз як для реалізації громадянами низки конституційних прав, зокрема
права на працю, що включає гарантії від незаконного звільнення, права на захист
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів шляхом участі у професійних спілках, права на страйк тощо, так і для існування трудового права як самостійної галузі права, його окремих інститутів, основоположних норм та принципів.
Як вказано розробниками законопроєкту в Пояснювальній записці, метою його
прийняття є «лібералізація трудового законодавства, спрямована на створення рівних правил гри та балансу інтересів працівників і роботодавців, надання стимулів
для розвитку бізнесу, спрощення входу-виходу з трудових відносин у поєднанні з
ефективними механізмами захисту від раптової втрати роботи, полегшення пошуку нової роботи та зниження рівня безробіття»3.
Заради об’єктивності слід зазначити наявність у законопроєкті окремих необхідних для сьогодення норм, що мали б реально осучаснити правове регулювання трудових відносин. Серед яких: визначення основних ознак трудових
відносин, запровадження обов’язкової письмової форми трудового договору, а
також письмове оформлення внесення змін і доповнень до нього, в тому числі
й з використанням електронного цифрового підпису, розширення видів трудових договорів, врегулювання інституту призупинення дії трудового договору,
запровадження процедур медіації при вирішенні трудових спорів.
Водночас викликає питання обрана розробниками проєкту форма, а саме «Закон
про працю» замість усіма очікуваного Кодексу, та обсяг (усього 98 статей) основного
акта трудового законодавства України, що, по суті, зумовлює його декодифікацію.
Метою статті є з’ясування відмінностей між формами систематизації законодавства, зокрема кодифікацією, рекодифікацією та декодифікацією, й обґрунтування з урахуванням особливостей національної правової системи яка з цих форм є
найбільш прийнятною у процесі реформування трудового законодавства в Україні.
Виклад основного матеріалу. Питання систематизації законодавства протягом багатьох років активно досліджується у світовій і національній правовій доктрині. Історично систематизація законодавства проводиться з метою створення
умов для забезпечення його доступності та зручності користування суб’єктами
правозастосування. Не спиняючись на понятті та різновидах існуючих форм систематизації, для цілей цього дослідження звернемося лише до таких правових
явищ, як кодифікація, рекодифікація та декодифікація законодавства.
Кодифікація – законотворча діяльність, вид систематизації законодавства, процес, що зазвичай завершується ухваленням кодексу. За визначенням
О. Ющика, «кодифікація законодавства – це така форма його систематизації,
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яка передбачає системне упорядкування відповідних юридичних норм у рамках
правових інститутів, закріплення галузевої структури законодавства та розвиток
правових інститутів і галузей законодавства як органічних складових єдиної системи законодавства шляхом уніфікації положень чинних нормативно-правових
актів однакової юридичної сили і зведення їх до єдиного кодифікаційного акта»4.
Під рекодифікацією, на думку А. Соловйова, слід розуміти повну заміну
кодексу (групи кодексів) на новий кодифікований акт (нову групу кодексів), або
істотну зміну структури та обсягу правової регламентації, що входить до вихідного кодексу (групи кодексів) з урахуванням практики його (їх) застосування,
або зміни (включаючи доповнення) фундаментальних та інших найбільш суттєвих положень кодексу (групи кодексів)5.
Декодифікацією законодавства є процес, зворотний від кодифікації. Інакше кажучи, це зміни в масиві нормативно-правового регулювання певної сфери суспільних відносин, пов’язані з визнанням таким, що втратив силу, кодексу (або сукупності кодексів) у цій сфері або поступовим його «розмиванням», з поверненням до
полісистемності в правовому регулюванні в зазначеній сфері. Декодифікація може
здійснюватися у двох формах: 1) як разова акція – визнання кодексу (або сукупності
кодексів), що втратив чинність; 2) як процес – абляція (вимивання) нормативно-правового матеріалу з кодифікованого масиву протягом певного періоду часу, коли значна частина положень кодексу підмінюється або витісняється поточним законодавством, що діє поряд або навіть паралельно із зазначеним кодифікованим актом6.
Незважаючи на різницю в завданнях, що ставляться перед кодифікацією, декодифікацією та рекодифікацією законодавства, ці правові явища характеризуються наявністю певного взаємозв’язку. Первинною щодо інших правових явищ є кодифікація,
оскільки вона лежить в основі декодифікації та рекодифікації. Кодифікація є самостійною та завершеною формою систематизації законодавства, на зміну якої в подальшому може прийти декодифікація або рекодифікація тільки у певних випадках.
Останні є повністю протилежними один щодо одного та безпосередньо залежать від
кодифікації, адже відсутність кодифікованого акта робить їх неможливими. Рекодифікація є формою удосконалення кодифікованого акта, своєрідним інструментом для
ліквідації прогалин у правовому регулюванні окремої сфери суспільних відносин.
Наявність саме кодифікованого акта у сфері праці для України є правовою
традицією. Зокрема, перша кодифікація законодавства про працю в УСРР відбулася у 1922 р. Чому ж майже сторічна традиція без будь-якої аргументації зводиться нанівець представниками чинної влади?
Загальновідомо, що галузева кодифікація – це найбільш досконала форма
впорядкування нормативно-правових актів певної галузевої належності.
У науковій літературі можна зустріти думку, що правонаступництво у праві
та кодифікація є взаємозумовленими явищами. Значущість правового правонаступництва для розвитку будь-якої галузі права не викликає сумніву, адже воно
є необхідною передумовою для розвитку галузі права та належної юридичної
правотворчості; інструментом удосконалення права та збереження вже досягнутих результатів у правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин7.
У такий спосіб, декодифікація законодавства є «кроком назад», що може зумовити розрив між традицією та правонаступництвом у праві, завдяки якому акумулюється досвід правового регулювання у тій чи іншій сфері суспільних відносин.
Погоджуємося з Д. Вергелес, що кодифікація є найбільш придатною для
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систематизації законодавства в Україні як державі з континентальною системою
права. Саме завдяки кодифікації законодавства можливо забезпечити єдність у розумінні законодавчих принципів як основоположних засад нормотворчої діяльності8.
У юридичній літературі кодифікаційний акт розглядається як «упорядкований зведений стабілізаційний нормативно-правовий акт, що містить відносно завершену систему уніфікованих нормативних положень, які є вичерпними
або базовими для системного комплексного регулювання певної відособленої
предметної сфери суспільних відносин»9.
Законотворча практика двадцяти останніх років в Україні, як стверджує Д. Задихайло, має широкий досвід процесу рекодифікації (тобто ухвалення на новій
концептуальній основі низки кодексів у тих галузях законодавства, що вже були
раніше представлені кодифікаціями радянського періоду)10. У переважній більшості галузей українського права, окрім житлового і трудового, вже давно діють нові
кодекси, прийняті на заміну радянських.
Р. Кабріяк справедливо обґрунтував, що рекодифікувати – завжди означає
щось інше, аніж кодифікувати, адже будь-яка рекодифікація може здійснюватися
лише з урахуванням уже чинного кодексу, а це, своєю чергою, викликає певні
труднощі психологічного та технічного порядку. Перший вид труднощів рекодифікації може бути пов’язаний із загальною проблемою, що характерна кодифікації – відсутність сильної політичної волі. Окрім того, є й така особливість цього
процесу, як символічне значення, що набув кодекс, який потребує змін11.
Отже, єдиним шляхом створення адекватного реаліям сьогодення правового
регулювання відносин у сфері праці в нашій державі повинна стати рекодифікація
трудового законодавства, що дасть змогу модернізувати його зміст, усунути дефекти
і спростити практичне застосування правових норм та в цілому удосконалить вплив
нормативного регулювання на суспільні відносини у сфері праці та зайнятості.
За часів соціалізму рівень захищеності трудових прав працівників та їх
представницьких органів був надзвичайно високим, і на даний час його дедалі
складніше дотримуватися роботодавцями. Тому роботодавці надають перевагу
цивільно-правовим договорам або зовсім не оформляють юридично свої відносини з працівниками, обираючи тіньову зайнятість. У такий спосіб, працівники
взагалі позбавляються будь-яких трудових прав і гарантій, а трудове право не
виконує реально свою регулівну функцію. Очевидним є те, що рівень трудових
прав і гарантій працівників повинен зумовлюватися реальними економічними
можливостями роботодавців, визначатися в ході індивідуальних і колективних
переговорів та фіксуватися в трудових і колективних договорах, угодах.
Однак слід зауважити, що повноцінні ринкові відносини на даний час у
нашій державі ще не сформувалися. А виходячи з конституційної норми про
соціальну державу, в Україні державне регулювання соціально-трудових відносин повинно існувати. Тобто держава повинна проводити активну соціально
орієнтовану політику правового регулювання сучасного ринку праці.
Загальновизнано, що при регулюванні будь-яких суспільних відносин основоположним принципом є створення правових умов для досягнення оптимального балансу інтересів їх сторін.
Сторонами соціально-трудових відносин є роботодавець і працівник. Окремий працівник завжди є більш слабкою стороною, а досягнення балансу
інтересів сторін трудових відносин можливо тільки за колективного захисту
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працівниками своїх прав та інтересів при законодавчому встановленні певних
гарантій працівникам та покладенні на роботодавців певних обов’язків.
Баланс інтересів роботодавця і працівника означає можливість здійснення реального захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників з урахуванням
інтересів роботодавця у підвищенні ефективності виробництва. Саме з таких засад
передусім мають виходити законодавці при реформуванні трудового законодавства, а запозичення зарубіжного досвіду не може й не повинно бути визначальним
у реформуванні національного трудового права. Його використання повинно узгоджуватися з особливостями нашої правової системи, в якій держава протягом
тривалого часу відігравала визначальну роль, а в більшості сфер суспільні відносини регулювалися переважно імперативним методом. Наслідком цього є поки що
слабка здатність більшості працівників до самозахисту своїх прав і обстоювання
інтересів. Саме тому трудове законодавство в Україні на даному етапі повинно забезпечувати працівникам реальний захист їхніх основних прав і сприяти самоорганізації працівників, які можуть бути рівною стороною у трудових відносинах з
роботодавцем тільки за умови об’єднання. Традиційно у всьому світі такою формою об’єднання працівників для захисту своїх прав та інтересів є профспілки. З
огляду на це, викликає критику відсутність у проєкті Закону про працю згадки про
професійні спілки як представницький орган працівників у питаннях щодо захисту прав та інтересів працівників, замість чого запропонований альтернативний
інститут «представників працівників, якими є особи, уповноважені трудовим колективом на представництво інтересів». До того ж, у проєкті не врегульовано ні
їхній правовий статус, ні механізм їх уповноваження трудовим колективом, ні їхні
повноваження у взаємовідносинах з роботодавцем.
Слід визнати, що на сьогодні в Україні, незважаючи на доволі значну цифру
членства працівників у профспілках, фактично потужних профспілкових організацій, що реально здатні протистояти роботодавцям і бути рівною стороною
в трудових відносинах, обмаль. Проте, на нашу думку, це не означає, що законотворцям потрібно «забути» про їх існування.
Отже, рівень державного втручання у сферу законодавчого регулювання соціально-трудових відносин і жорсткість норм трудового законодавства мають залежати
від рівня розвитку здатності працівників до захисту своїх прав та інтересів. У процесі зміцнення ролі профспілок та інших представницьких органів найманих працівників роль державного регулювання має знижуватися, а договірного – зростати.
До реформування трудових відносин має бути дуже обережний підхід,
оскільки від цього залежить, чи бути соціальному миру в суспільстві. Як свідчить практика, законодавчий захист працівників, як більш слабкої сторони в
трудових відносинах, на даний час об’єктивно необхідний, а подальшому послабленню встановлених державою прав і гарантій для працівників повинні
передувати лібералізація в економіці, наявність потужного і дієвого колективного представництва інтересів найманих працівників, реальна практика соціального партнерства і діалогу, а не їх імітування.
Реформування законодавства у сфері праці повинно відбуватися ще з
обов’язковим урахуванням того, що трудове право є, окрім іншого, особливим
інструментом реалізації соціальної політики держави і самостійною галуззю
права, що принципово відрізняється від інших галузей (цивільного, адміністративного) за своїм предметом, методом, функціями та принципами правового
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регулювання. Тому надважливо, щоб в основному акті трудового законодавства, який має виконувати ще й галузеутворюючу функцію, чітко були виписані
основні принципи правового регулювання трудових відносин, система нормативно-правових та інших актів, що регулюють трудові відносини, визначені
суб’єкти трудових правовідносин, їх основні права та обов’язки тощо.
Слід відмовитися від практики прийняття законів за окремими інститутами
(відпустки, оплата праці тощо), включивши до кодексу положення усіх основних
законів у сфері праці, що здатні ефективно регулювати трудові відносини в умовах
сьогодення та на перспективу. До компетенції органів виконавчої влади може бути
віднесено вирішення лише окремих питань, передбачених у кодексі. З метою запобігання колізій у трудовому законодавстві в Трудовому кодексі варто передбачити
правило про неприпустимість включення норм, що регулюють трудові відносини,
в інші закони, крім випадків, якщо це прямо передбачено в самому кодексі.
Висновки. З огляду на зазначене, комплексне та системне реформування
всієї галузі трудового законодавства має проводитися шляхом його рекодифікації, тобто прийняття нового сучасного Трудового кодексу України або Кодексу
праці, який акумулює більшість трудоправових норм прямої дії, зберігаючи
при цьому найбільш принципові положення чинних законодавчих і підзаконних актів, що виправдали себе в сучасних умовах.
У такій надчутливій до економічних і політичних негараздів сфері, як соціально-трудові відносини, українському суспільству потрібний єдиний кодифікований
акт, який ґрунтується на продуманій і послідовно втіленій науковій концепції, що,
з одного боку, буде уособленням правової визначеності, а з другого – встановить
«правила гри», які повинні бути зрозумілі, доступні, несуперечливі, відповідати
сучасним реаліям та, найголовніше, сприйняті самим суспільством.
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Simutina Yana. Decodification VS recodification of the labor legislation of Ukraine
Introduction. The article is devoted to the study of urgent problems arising in the process
of reforming labor legislation in Ukraine with a view to its liberalization. In connection with
the introduction of the draft Labor Law, register for consideration by the Verkhovna Rada of
Ukraine, No. 2708 dated 12/28/2019, the author focuses the attention on the question regarding
the form of the main legislative act in the field of labor in Ukraine.
The aim of the article is to find out the differences between the forms of systematization
of legislation, in particular, codification, recodification and decoding, and to justify taking into
account the peculiarities of the national legal system, which of these types is the most appropriate in the process of reforming the labor legislation in Ukraine.
Results. The codification of legislation is primary in relation to other legal phenomena, as
it underlies decodification and recodification. The codification is an independent and complete
form of systematization of legislation, which can be replaced by decodification or recodification only in certain cases. The latter are completely opposite to each other and are directly
dependent on codification, since the absence of a codified act makes them impossible. Recodification is a form of refinement of a codified act, a kind of tool for eliminating gaps in the legal
regulation of a particular sphere of public relations.
The existence of a codified act in the sphere of work for Ukraine is a legal tradition.
The reform of labor law must be done with due regard to the fact that labor law is, among
other things, a special tool for the implementation of social policy of the state and an independent branch of law, which is fundamentally different from other branches (civil, administrative) in its subject, method, the functions and principles of legal regulation.
The comprehensive and systematic reform of the entire branch of labor law should be
carried out through its recodification, that is, the adoption of a new modern Labor Code of
Ukraine or Labor Code, which will concentrate most direct labor rules of labor, while maintaining the most fundamental provisions of current legislative and regulatory acts, which justified themselves terms.
Conclusions. Modernizing the labor legislation of Ukraine in the form of its recodification
is the most optimal option for further independent development of the labor law branch in the
legal system of Ukraine.
Key words: codification, recodification, decodification, labor legislation.
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РОЗШИРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗАМІНИ СТОРОНИ У ЗОБОВʼЯЗАННІ
У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена питанням удосконалення правового регулювання заміни сторони у зобовʼязанні у цивільному законодавстві України з огляду на потреби цивільного
обороту та господарської практики.
Аргументовано доцільність додаткового урегулювання питань оплатності договорів відступлення прав вимоги та компенсації додаткових затрат, пов’язаних з таким
відступленням, а також впровадження в українське цивільне законодавство інституту
відступлення договорів.
Доводиться необхідність розширення способів (конструкцій) переведення боргу через впровадження в українське цивільне законодавство відомих ще з часів римського
права способів, зокрема, експромісії як окремої конструкції заміни боржника у зобовʼязанні, яка відбувається за ініціативою кредитора та на підставі договору, укладеного
між таким кредитором та новим боржником за відсутності потреби в отриманні такої згоди від первісного боржника; та інтерцесії як конструкції, коли до виконання зобовʼязання (яке може бути подільним) поряд з первісним боржником долучається новий
боржник, і кожний з них має виконати зобовʼязання у своїй частці.
Ключові слова: зобовʼязання, заміна сторони у зобовʼязанні, кредитор, боржник,
цесія, делегація, новація.
Венецкая М. В. Расширение конструкций замены стороны в обязательстве в
гражданском законодательстве Украины
Статья посвящена вопросам совершенствования правового регулирования замены
стороны в обязательстве в гражданском законодательстве Украины, учитывая потребности гражданского оборота и хозяйственной практики.
Аргументирована целесообразность дополнительного урегулирования вопросов
возмездности договоров уступки прав требования и компенсации дополнительных затрат, связанных с такой уступкой, а также внедрение в украинское гражданское законодательство института уступки договоров.
Доказывается необходимость расширения способов (конструкций) перевода долга
путем внедрения в украинское гражданское законодательство известных еще со времен римского права способов, в частности, экспромиссии как отдельной конструкции
замены должника в обязательстве, которая происходит по инициативе кредитора и на
основании договора, заключенного между таким кредитором и новым должником при
отсутствии потребности в получении такого согласия от первоначального должника;
и интерцессии как конструкции, когда к исполнению обязательства (которое может
быть делимым) наряду с первоначальным должником присоединяется новый должник,
и каждый из них должен выполнить обязательства в своей части.
Ключевые слова: обязательства, замена стороны в обязательстве, кредитор, должник, цессия, делегация, новация.
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Venetskay Marina. Expansion of party replacement designs in the commitmen in the
civil law of Ukraine
The article is devoted to improving the legal regulation of the replacement of a party to an
obligation in the civil legislation of Ukraine, taking into account the needs of civilian turnover
and economic practice.
The reasonability of the additional settlement of issues of reimbursement of contracts
for the assignment of claims and compensation for additional costs associated with such a
concession, as well as the introduction of the institution of the assignment of contracts into
Ukrainian civil law, is argued.
The lack of a direct indication of the law on the remuneration of a claim for assignment of
a claim has led to the emergence of a number of interpretations of such a transaction as being
non-remunerative. Meanwhile, according to the basic provisions of the Civil Code of Contract –
the contract is repayable, unless otherwise stipulated by the contract, law or does not follow from
the essence of the contract. In addition, the consequence of concluding a deed of assignment
claim is the acquisition by the new creditor of property rights that are property, so the free acquisition of property must be considered as a gift, an indication that is absent in the legislation.
Unknown to the contract law of Ukraine and the civil institute of contract withdrawal,
which is sufficiently widespread in economic practice and is regulated by European legislation. The meaning of a contract cancellation is to transfer from one person to another the
rights and obligations under the contract with a third party, ie it is a simultaneous combination
of the cancellation of claims and the transfer of debt.
It is necessary to extend the methods (structures) of transfer of debt through the introduction in Ukrainian civil law of the methods known since Roman times, in particular, the expropriation as a separate construction of the replacement of the debtor in the obligation, which
occurs on the initiative of the creditor and on the basis of the agreement concluded between
such credit and the new debtor in the absence of the need to obtain such consent from the
original debtor; and intercession as a construct, when a new debtor is joined to the obligation
(which may be divisible) and each of them must fulfill the obligation in its share.
Key words: obligations, replacement of a party to an obligation, creditor, debtor, сession,
delegation, novation.

Постановка проблеми. Однією з істотних умов належного виконання зобовʼязання є його виконання належними сторонами, якими виступають божник та кредитор. Точна персоніфікація сторін у зобовʼязальних правовідносинах передбачає,
що певний боржник повинен виконати свій обов’язок, а певний кредитор відповідно прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із суті зобовʼязання або звичаїв ділового обороту (ст. 527 Цивільного кодексу України). Тим часом потреби цивільного обороту та господарська
практика завжди потребували можливості заміни сторони в зобовʼязанні, і правові
конструкції таких замін були запроваджені ще римським правом.
Метою статті є дослідження правових засад розширення конструкцій заміни
сторони у цивільному зобовʼязанні.
Проблематика цивільно-правових зобовʼязань та їх учасників була предметом
досліджень багатьох відомих вчених, у тому числі таких, як М. Агарков, І. Покровський, О. Йоффе, В. Белов, М. Брагінський, В. Вітрянський, О. Богданова, Р. Майданик, В. Головінський, А. Масляєв, С. Сарбаш, К. Храпунова та ін.
Актуальність проблеми полягає у тому, що сучасне цивільне законодавство
містить низку положень, спрямованих на урегулювання таких правовідносин, проте можна зазначити, що вони є обмеженими, і романо-германській цивілістичній
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доктрині відоме ширше коло конструкцій заміни сторони у зобовʼязанні, корені
яких походять з конструкції делегації римського права і які було б доречно запровадити в українське законодавство.
В юридичній науці склалось досить усталене розуміння двох типів делегації: активна делегація – себто відступлення прав вимоги, цесія, що має наслідком заміну кредитора у зобовʼязанні; та пасивна – переведення боргу, внаслідок чого відбувається заміна боржника у зобовʼязанні. Є. Годеме1 вважав, що
саме пасивна делегація дала поштовх для появи та розвитку активної делегації.
Слід також підкреслити, що зміна сторони у зобовʼязання завжди означає
новацію зобовʼязання. Г. Дернбуг зазначав, що «… кожна зміна прав кредитора
не обходилась без перетворення та нового обґрунтування зобовʼязання за допомогою новації… Таким же чином, і вступ нового боржника на місце колишнього могло статися шляхом новації »2.
Ч. Санфіліппо, уточнюючи поняття новації, вказував, що новація полягає
у перетворенні попереднього зобов‘язання, яке внаслідок цього припиняється,
у нове, яке займає його місце і набуває такого ж економічного змісту, що і попереднє зобов‘язання; водночас, нове зобов‘язання має містити щось нове, в
іншому випадку воно бути нікчемним, оскільки є надлишковим3.
Приписи статей 512–519 ЦК, якими в українському законодавстві визначені підстави та порядок заміни кредитора у зобовʼязанні, в цілому відповідають загальноприйнятим засадам унормування таких правовідносин, хоча
можна навести приклад і доволі істотних відмінностей. Так, за законодавством європейських країн відступлення права цедента цесіонарію включає
права на грошовий платіж або інше виконання від третьої особи («боржника»), включаючи передання в порядку забезпечення. Як убачається, відсутність прямої вказівки закону на оплатність правочину про відступлення прав
вимоги спричинила появу ряду тлумачень такого правочину як такого, що не
передбачає оплатності. Водночас згідно з основними положеннями ЦК про
договір – договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору (частина 5 ст. 626 ЦК). До цього слід
додати, що наслідком укладення правочину про відступлення прав вимоги
є набуття новим кредитором майнових прав, які відповідно до ст. 190 ЦК є
майном, а відтак безоплатне набуття майна має розглядатись як дарування,
вказівка на що відсутня у законодавстві.
В ЦК відсутні також приписи, що мають місце в європейському законодавстві, щодо права боржника на компенсацію від цедента або цесіонарія будьяких додаткових затрат, пов’язаних із договором відступлення, а також застереження щодо заборони відступлення права вимоги, згідно з якими відступлення права вимоги виплати грошової суми є чинним, незважаючи на угоду між
кредитором та боржником, що обмежує чи забороняє таке відступлення; проте
кредитор може нести відповідальність перед боржником за порушення умов
договору. Водночас відступлення права вимоги виконання іншого зобов’язання
є нечинним, якщо воно суперечить угоді між кредитором та боржником про обмеження чи заборону відступлення. Однак відступлення є чинним, якщо цесіонарій під час здійснення відступлення не знав і не міг знати про угоду. В такому
випадку первісний кредитор може нести відповідальність перед боржником за
порушення умов договору.
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ЦК також не містить норм стосовно того, що право на отримання негрошового виконання може бути відступлене, тільки якщо таке відступлення не
зробить зобов’язання більш обтяжливим та можливість здійснення часткового
відступлення. Європейське законодавство, зокрема Принципи міжнародних
комерційних договорів (далі – Принципи УНІДРУА)4, передбачають, що право
на грошовий платіж може бути відступлене частково, а право на інше виконання може бути відступлене частково, якщо відповідне зобов’язання можна
розділити та якщо відступлення не зробить зобов’язання більш обтяжливим.
Крім того, визнається можливість відступлення певної кількості індивідуально
невизначених прав, якщо ці права належать до таких, що передаються в момент
відступлення або при їхньому виникненні.
Невідомий договірному праву України і цивільно-правовий інститут відступлення договорів, який є поширеним у господарській практиці і регламентований європейським законодавством, у тому числі Принципами УНІДРУА. Згідно з загальними правовими засадами цього інституту «відступлення договору»
означає передання шляхом домовленості однією особою («цедентом») другій
особі («цесіонарію») прав та обов’язків цедента, які випливають з договору з
третьою особою («іншою стороною»). Як випливає з визначення поняття відступлення договору, його сенс полягає у передачі однією особою іншій особі
прав та обовʼязків за договором з третьою особою, тобто це є одночасним поєднанням відступлення вимог та переведення боргу. Цілком очевидною є необхідність отримання згоди на таке відступлення третьої сторони, яка може
надаватись і на майбутнє. Таке відступлення також не може застосовуватись
до відступлення договорів, які укладаються за спеціальними нормами, що регулюють передання договорів при передаванні підприємства. До таких договорів застосовуються загальні положення про відступлення прав та переведення
обовʼязків відповідно. Крім того, «інша сторона» може звільнити цедента від
зобов’язань; вона може також пред’явити вимогу до цедента як до боржника,
якщо цесіонарій не виконує зобов’язання належним чином. В інших випадках
цедент і цесіонарій несуть солідарну відповідальність. З огляду на потреби існуючої господарської практики видається доречним запровадження такого правового інституту в українське законодавство.
Відповідно до ст. 513 ЦК правочин щодо заміни кредитора у зобовʼязанні
вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовʼязання, право вимоги, за яким передається новому кредиторові.
Оскільки для боржника не повинно мати значення, на користь якої особи
він має здійснити виконання зобовʼязання, заміна кредитора у зобовʼязанні
здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або
законом. Законодавством висувається лише вимога щодо письмового повідомлення боржника про заміну кредитора; за відсутності такого повідомлення виконання боржником обов’язку первісному кредитору вважатиметься належним
виконанням (ст. 516 ЦК).
Водночас кредитору не є байдужою особа боржника, якого кредитор обирає
зазвичай з врахуванням наявності технічних, матеріальних ресурсів, кваліфікованого персоналу, репутації на відповідному ринку тощо.
Відповідно до ст. 527 ЦК боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а
кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором
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або законом, не випливає із суті зобовʼязання чи звичаїв ділового обороту.
Статтею 528 ЦК встановлено, що виконання обовʼязку може бути покладено
боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших
актів цивільного законодавства або суті зобовʼязання не випливає обовʼязок
боржника виконати зобовʼязання особисто; у разі невиконання або неналежного виконання обов’язку боржника іншою особою цей обовʼязок боржник повинен виконати сам. Крім того, інша особа може задовольнити вимогу кредитора
без згоди боржника у разі небезпеки втратити право на майно боржника (право
оренди, право застави тощо) внаслідок звернення кредитором стягнення на це
майно; у цьому разі до іншої особи переходять права кредитора у зобовʼязанні
і застосовуються положення статей 512 – 519 ЦК.
Тобто положення щодо особистого виконання боржником зобовʼязання
мають диспозитивний характер та передбачає можливість передоручення виконання зобовʼязання, тобто покладення боржником виконання свого зобовʼязання на іншу особу, яка не є стороною зобовʼязання. Водночас зобовʼязання,
виконання якого тісно пов’язане із особою боржника, його особистими, діловими або ж професійними якостями, що мають важливе значення для кредитора, потребують для такого передоручення згоди кредитора. Таким, наприклад,
є виконання обов’язків із договору доручення, зберігання, про створення об’єктів інтелектуальної власності.
Передбачена частиною 3 ст. 528 ЦК можливість виконання зобовʼязання іншою особою без згоди боржника, яка є суброгацією в силу приписів закону та
за відсутності договірних відносин між сторонами, відрізняється за своєю природою від передоручення та за правовими наслідками: при виконанні зобовʼязання іншою особою відбувається заміна кредитора, оскільки до особи, яка виконала зобовʼязання за боржника, переходять права кредитора у зобовʼязанні.
Загалом слід визнати, що регулювання заміни кредитора у зобовʼязанні
українським законодавством відповідає загальноприйнятим цивілістичним засадам романо-германського права.
Водночас унормування заміни боржника у зобовʼязанні, яке, як убачається,
має навіть більше значення для господарської практики, є обмеженим і недостатнім. Українському законодавству – ще з радянських часів – відома лише
одна конструкція заміни боржника у зобовʼязанні (пасивна делегація), основні
засади якої регламентовані статтями 520–523 ЦК. Відповідно до цих приписів
ЦК боржник у зобовʼязанні може бути замінений іншою особою (переведення
боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом; форма
правочину щодо заміни боржника має відповідати такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовʼязання, новий боржник у зобовʼязанні
має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються
на відносинах між кредитором і первісним боржником.
При цьому порядок надання згоди кредитором законом не визначений;
можна лише твердити, що він має бути здійснений у письмовій формі. Зазвичай
на практиці заміна боржника у зобовʼязанні здійснюється на підставі тристороннього договору – за участю як кредитора, так і первісного та нового боржників.
Однак, закон не встановлює вимоги щодо одночасності надання згоди кредитором та укладення правочину щодо заміни боржника. Формулювання ст. 520
ЦК дає підстави для висновку про те, що така згода кредитора, як окремий
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правочин, може бути надана як заздалегідь, наприклад, при укладенні первісного правочину (у цьому випадку переведення обов’язку стає чинним, коли
кредитор отримує повідомлення про переведення або коли кредитор визнає
факт переведення), так і постфактум – після укладення договору про переведення боргу. До речі, такі положення щодо строків надання згоди кредитора
передбачені у законодавстві багатьох країн.
Поряд з пасивним делегуванням, цивілістичній доктрині відомі й інші, розроблені римським правом, конструкції заміни боржника у зобовʼязанні, а саме
конструкції експромісії (від лат. (expromissio – прийняття на себе чужого боргу)
та інтерцесії (від лат. intercessio – втручання). Такі конструкції досліджувались
ще дореволюційними правниками, однак, за радянських часів перебували, певною мірою, на периферії наукових досліджень. Стан досліджень на даний час
свідчить про відсутність як єдиного підходу до тлумачення особливостей самих конструкцій, так, і навіть до термінологічної єдності, що, безумовно, сталося, у тому числі внаслідок процесів розвитку самого римського права і зміни
цих конструкцій з плином часу.
Й. Покровський, наприклад, вважав, що «…мірою того, як торговий оборот розвивається, розвивається і циркуляція вимог. Коли потреба цього стала
відчуватися в Римі, вона на перших порах задовольнялася обхідним шляхом.
Найдавніший спосіб для цієї мети, вироблений ще в епоху legisactiones, є ...
novatiooblgationis у вигляді delegatio, якщо справа йшла про переуступку вимог іншому кредитору, і expromissio, якщо переносився борг на іншого боржника»5, тобто вважав делегацію – загальним терміном для заміни кредитора,
а експромісію – для заміни боржника. Й. Йоффе дотримувався схожої позиції
стосовно експромісії, хоча і відзначав особливості такої конструкції. Він писав:
«…Заміна боржника мала найменування expromissio. Вона здійснювалась за
угодою між кредитором та новим боржником. Оскільки попередній боржник із
зобовʼязання вибував і тим самим звільнявся від повʼязаного з цим тягаря, римляни вважали, що його згоди для залучення нового боржника не потребується»6.
Таке ж тлумачення екпромісії як конструкції переведення боргу, коли кредитор сам вступає з третьою особою в угоду, за якою така третя особа приймає
на себе борг первісного боржника без участі самого боржника, та має на меті
звільнення первісного боржника від зобовʼязання, надавав і К. Побєдоносцев7.
Наведені позиції відомих дослідників римського права дають підстави для
висновку про те, що експромісію можна тлумачити як окрему конструкцію
заміни боржника у зобовʼязанні, яка відбувається за ініціативою кредитора
та на підставі договору, укладеного між таким кредитором та новим боржником за відсутності потреби в отриманні такої згоди від первісного боржника.
Окремі дослідники вважали, що переведення боргу можливе навіть всупереч
волі первісного боржника.
Впровадження конструкції переведення боргу, як вбачається, є актуальним і
для українського законодавства в сучасних умовах, коли на практиці кредитори
часто стикаються з випадками зникнення боржника (офіс закритий, персоналу
нема, керівник відбув на постійне місце проживання за кордон, а боржник формально існує і його легальне існування підтверджується наявністю у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Дана конструкція унормована законодавством багатьох
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країн; приписи щодо неї містяться і у ст. 9.2.1 Принципів УНІДРУА. Як видається, така конструкція переведення боргу за ініціативи кредитора і без згоди
первісного боржника буде ефективним засобом регулювання правовідносин
заміни сторони у зобов‘язанні та сприятиме досягненню мети договору, зокрема, у випадках відсутності боржника, тривалого прострочення боржника
строків початку і закінчення виконання зобовʼязання тощо.
Наукові дискусії стосовно конструкції переведення боргу, зокрема щодо
розмежування та тлумачення конструкцій експромісії та інтерцесії, також є
спірними та неоднозначними. Так, І. Жилінкова взагалі ототожнювала поняття
конструкцій експромісії та інтерцесії та вважала цю конструкцію переведенням особи на себе чужого боргу8. Водночас з огляду на посилання правників
на можливість поділу зобовʼязання та можливість пасивної множинності у
договірних зобовʼязаннях, вбачається можливим зробити висновок про те, що
інтерцесія має місце у тому випадку, коли до виконання зобовʼязання (яке може
бути подільним) поряд з первісним боржником долучається новий боржник, і
кожний з них має виконати зобовʼязання у своїй частці.
Допустимість множинності осіб у зобовʼязанні, за якої виникають часткові
зобовʼязання передбачена ст. 540 ЦК, відповідно до якої, якщо у зобовʼязанні
беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має
право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обовʼязок
у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із
боржників повинен виконати обовʼязок у рівній частці. Виконання свого обовʼязку у відповідній частці співборжником або прийняття виконання у розмірі своєї
частки співкредитором має наслідком припинення зобовʼязання для цих осіб.
Водночас солідарні (від лат. Solidus – цілий, весь) зобовʼязання виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема, у разі неподільності предмета
зобовʼязання (ст. 541 ЦК), і такого випадку інтерцесія, як видається, не передбачає.
Висновки. У підсумку необхідно зауважити: попри неоднозначність висновків дискусій з питання способів (конструкцій) переведення боргу та різних підходів до термінологічних тлумачень, слід визнати, що конструкції експромісії
та інтерцесії досліджувались і є відомими цивілістичній науці, унормовані
законодавством багатьох країн, і, з огляду на потреби сучасної вітчизняної
господарської практики, їх впровадження у цивільне законодавство України є
доцільними і актуальними.
1. Годэмэ Е. Общая теория обязательств /пер. з франц. Москва : Юрид. изд-во М-ва
юстиции ССР, 1948. С. 158–160. 2. Дернбург Г. Обязательственное право /пер. под ред.
П. Соколовского. 3-е изд. ; под ред. А. Э. Вормса, И. И. Вульферта. Москва : Печатня
А. И. Снегиревой, 1911. С. 159. 3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:
учебник / под общ. ред. д. ю. н. Д. В. Дождева. Москва : БЕК, 2002. С. 226. 4. Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. А. С. Комарова.
Москва : Статут, 2013. LXXIV, 758 с. 5. Покровский И. А. История римского права.
Cанкт-Петербург : Изд.-торг. дом «Летний сад», 1999. С. 446. 6. Иоффе О. С., Мусин В. А.
Основы римского гражданского права. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. С. 104.
7. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 3 : Договоры и обязательства. URL :
http://civil.consultant.ru/elib/books. 8. Жилінкова І. В. Конструкції заміни боржника у
цивільному зобов’язанні. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 1. С. 123–133.

РОЗДІЛ 5 • Проблеми цивільного, трудового права та права соціального забезпечення

305

References
1. Hodеmе E. Obshchaia teoryia obiazatelstv./pereklad z frantsuzkoi. Moskva : Yuryd.
yzd-vo M-va yustytsyy SSR,1948. S. 158–160. (rus) 2. Dernburh H. Obiazatelstvennoe pravo /per. pod red. P. Sokolovskoho. 3-e yzd ; pod red. A. Э. Vormsa, Y. Y. Vulferta. Moskva :
Pechatnia A. Y. Snehyrevoi, 1911. S. 159. (rus) 3. Sanfylyppo Ch. Kurs rymskoho chastnoho
prava: uchebnyk / pod obshch. red. d.iu.n. D.V. Dozhdeva. Moskva : Yzd-vo BEK, 2002.
S. 226. (rus) 4. Pryntsypу mezhdunarodnуkh kommercheskykh dohovorov UNYDRUA 2010 /
per. s anhl. A. S. Komarova. Moskva : Statut, 2013. LXXIV. 758 s. (rus) 5. Pokrovskyi Y. A.
Ystoryia rymskoho prava. Cankt-Peterburh : Yzd.-torh. dom «Letnyi sad», 1999. S. 446. 6. Yoffe O. S., Musyn V. A. Osnovы rymskoho hrazhdanskoho prava. Leninhrad : Yzd-vo Lenynhr.
un-ta, 1975. S. 104. 7. Pobedonostsev K. P. Kurs hrazhdanskoho prava. Ch. 3 : Dohovorи y
obiazatelstva. URL : http://civil.consultant.ru/elib/books. (rus) 8. Zhylinkova I. V. Konstruktsii zaminy borzhnyka u tsyvilnomu zoboviazanni. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy.
2010. № 1. S. 123–133. (ukr)
Venetskay Marina. Expansion of party replacement designs in the commitment in the
civil law of Ukraine
The article is devoted to improving the legal regulation of the replacement of a party to an
obligation in the civil legislation of Ukraine, taking into account the needs of civilian turnover
and economic practice.
The reasonability of the additional settlement of issues of reimbursement of contracts
for the assignment of claims and compensation for additional costs associated with such a
concession, as well as the introduction of the institution of the assignment of contracts into
Ukrainian civil law, is argued.
The lack of a direct indication of the law on the remuneration of a claim for assignment of
a claim has led to the emergence of a number of interpretations of such a transaction as being
non-remunerative. Meanwhile, according to the basic provisions of the Civil Code of Contract
- the contract is repayable, unless otherwise stipulated by the contract, law or does not follow
from the essence of the contract. In addition, the consequence of concluding a deed of assignment claim is the acquisition by the new creditor of property rights that are property, so the free
acquisition of property must be considered as a gift, an indication that is absent in the legislation.
Unknown to the contract law of Ukraine and the civil institute of contract withdrawal,
which is sufficiently widespread in economic practice and is regulated by European legislation. . The meaning of a contract cancellation is to transfer from one person to another the
rights and obligations under the contract with a third party, ie it is a simultaneous combination
of the cancellation of claims and the transfer of debt.
It is necessary to extend the methods (structures) of transfer of debt through the introduction in Ukrainian civil law of the methods known since Roman times, in particular, the expropriation as a separate construction of the replacement of the debtor in the obligation, which
occurs on the initiative of the creditor and on the basis of the agreement concluded between
such credit and the new debtor in the absence of the need to obtain such consent from the
original debtor; and intercession as a construct, when a new debtor is joined to the obligation
(which may be divisible) and each of them must fulfill the obligation in its share.
Key words: obligations, replacement of a party to an obligation, creditor, debtor, сession,
delegation, novation.

306

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

DOI: 10.33663/0869-2491-2020-31-306-315
УДК 349.3

Г. А. ТРУНОВА,
кандидат юридичних наук, доцент *
ORCID 0000-0002-1829-2561

ПРИНЦИП ПАРИТЕТНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФОНДАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
У статті на основі аналізу міжнародно-правових актів, чинного законодавства та
наукових досліджень у сфері соціального страхування розглянуто правовий принцип паритетного управління фондами соціального страхування. Зроблено висновки та внесено
окремі пропозиції щодо необхідності сталого функціонування принципу паритетності
в управлінні фондами соціального страхування, що сприятиме гарантованості реалізації прав застрахованих у сфері соціального страхування.
Ключові слова: принцип, паритетність управління, соціальне страхування, фонд,
застрахований.
Г. А. Трунова Принцип паритетности управления фондами социального страхования как гарантия реализации прав застрахованных лиц
В статье на основе анализа международно-правовых актов, действующего законодательства и научных исследований в сфере социального страхования рассмотрен правовой принцип паритетного управления фондами социального страхования. Сделаны
выводы и выработаны отдельные предложения о необходимости устойчивого функционирования принципа паритетности в управлении фондами социального страхования,
что будет способствовать гарантированности реализации прав застрахованных в
сфере социального страхования.
Ключевые слова: принцип, паритетность управления, социальное страхование,
фонд, застрахованный.
Trunova Halyna. Principle of parity of social insurance management funds as a
guarantee for the implementation of the insured persons ‘rights
The article deals with the legal principle of parity management of social insurance funds
on the basis of the analysis of international legal acts, the current legislation and scientific
research in the field of social insurance. Conclusions have been made and some proposals
have been made as to the need for the sustainable functioning of the principle of parity in the
management of social insurance funds, which will contribute to guaranteeing the realization
of the rights of the insured in the field of social insurance.
Key words: principle, management parity, social insurance, fund, insured.

Вступ. Система принципів соціального страхування склалася історично, в
процесі зародження і розвитку окремих видів матеріального забезпечення у випадку настання соціальних ризиків, розвитку профспілкового руху, створення
Міжнародної організації праці. Своє нормативне закріплення традиційні міжнародно-правові принципи соціального страхування отримали в Філадельфійській
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декларації 1944 р., Європейському кодексі соціального забезпечення 1964 р., конвенціях та рекомендаціях Міжнародної організації праці (далі – МОП).
Серед основних міжнародно-правових принципів соціального страхування необхідно виділити такі: солідарності та субсидування (взаємодопомоги); рівності та недискримінації; обов’язковості соціального страхування
працюючих відповідно до закону; взаємної відповідальності соціальних
партнерів (соціальної відповідальності); демократичного управління, що
передбачає участь соціальних партнерів в управлінні соціальним страхуванням; гарантованість соціально-страхового забезпечення державою. Зазначені
принципи притаманні будь-якій моделі соціального страхування незалежно
від певних особливостей самої системи.
Світова практика свідчить, що принципи не завжди закріплені в нормах
чинного законодавства, зазвичай вони презюмуються зі змісту соціально-страхового законодавства. Водночас у Концепції соціального забезпечення населення України 1993 р. визначені правові принципи функціонування системи
соціального страхування. Серед загальних принципів соціального страхування
в Концепції був виділений принцип автономності управління діяльністю фондів соціального страхування на принципах соціального партнерства і самоврядування під контролем держави. При прийнятті Основ законодавства України
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р.
зазначений принцип був визначений як принцип паритетності представників
усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування в
управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Огляд літератури. Питання принципу паритетності управління фондами
соціального страхування розглядалося у працях фахівців науки права соціального забезпечення. Однак увага науковців була зосереджена переважно
на загальному значенні принципу паритетного управління фондами соціального страхування. О. Москаленко у своєму дослідженні «Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової
економіки»1 зосереджує увагу на принципі паритетності управління соціальним страхуванням, як на принципі соціального партнерства. У монографіях
М. Боднарука «Правове регулювання соціального страхування в Україні»2 та
О. Кучми «Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні»3 акцентується увага на необхідності додержання
законодавчо визначених принципів соціального страхування, включаючи і
принцип паритетного управління. Водночас в умовах реформування системи
соціального страхування не втрачає свого значення питання реалізації принципу паритетного управління фондами соціального страхування на практиці
та його значення, у зв’язку з чим важливим є проведення подальших наукових
досліджень з цієї проблематики.
Постановка проблеми. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю
наукового дослідження реалізації принципу паритетного управління фондами
соціального страхування, а також черговим етапом реформування системи соціального страхування, що супроводжується можливістю законодавчих змін організаційно-управлінської складової системи соціального страхування та відмовою від принципу паритетності управління фондами соціального страхування.
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – на основі аналізу
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міжнародно-правових актів, чинного законодавства, законопроектів і наукових
досліджень у сфері соціального страхування виробити окремі пропозиції забезпечення виконання принципу паритетності управління фондами соціального страхування, що сприятиме гарантованості реалізації прав застрахованих у
сфері соціального страхування.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Провести аналіз міжнародно-правових принципів соціального страхування.
2. Дослідити чинне законодавство в питанні організаційно-управлінських відносин у сфері соціального страхування.
3. Проаналізувати напрями реформування в системі управління соціальним
страхуванням.
Виклад основного матеріалу. Нерозривність механізму соціального
партнерства та системи соціального страхування яскраво проявляється в
принципі паритетності сторін соціального партнерства в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, закріпленим у ст. 5
Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування4. Принцип паритетності в управлінні дублюється і в нормах ст. 2
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.5
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р.
були внесені зміни до профільного Закону щодо соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання і викладено
його в новій редакції та з новою назвою: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Останній став комплексним нормативно-правовим актом у сфері соціального страхування та регулює три види
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві
та, в перспективі, медичного страхування.
Порівняльний аналіз принципів, закріплених у ст. 5 Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також у
ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»6, свідчить про дублювання Законом норм Основ законодавства. Водночас
спостерігаються певні розбіжності. Так, Закон не визначає принципу паритетності управління Фондом соціального страхування та принципу забезпечення
рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, шляхом надання допомог.
Водночас дані принципи втілені в нормах Закону.
Вважаємо, що з метою уніфікації принципів соціального страхування
необхідно до ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» включити принцип паритетності управління Фондом
соціального страхування та принцип забезпечення рівня життя, не нижчого
за прожитковий мінімум, шляхом надання допомог.
Фонд соціального страхування не є органом державної влади. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає статус
Фонду соціального страхування як некомерційну самоврядну організацію, що
діє на підставі статуту. Фонд соціального страхування України визначається як
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орган, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію
страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.
Статутом фонду соціального страхування визначено в п. 1.6, що управління
Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом здійснюють
його правління та виконавча дирекція. Робочими органами виконавчої дирекції
Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, що створюються за рішенням правління Фонду на підставі
затвердженої ним структури органів Фонду7.
Суб’єктом управління соціальним страхуванням на випадок безробіття в
Україні є Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду. Правління Фонду складається з представників від держави,
застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських
засадах. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, яка
забезпечує виконання та практичну реалізацію рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на Державну службу зайнятості.
Основні напрями діяльності Фонду: управління загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням на випадок безробіття; акумуляція надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій відповідно до Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»; контроль за надходженням страхових внесків відповідно до закону; контроль за використанням коштів; виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг8.
Частково принцип трипартизму у формі консультаційних процедур у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття реалізується при призначенні допомоги по частковому
безробітті та при наданні одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності. Так, питання про надання
допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією у складі: представника відповідного центру зайнятості (дві особи); представника управління економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації
(одна особа); представників сторін соціального діалогу від профспілкового
органу (три особи); представників сторін соціального діалогу від роботодавців (три особи). Очолює комісію заступник керівника центру зайнятості
або особа, яка його заміщує. Питання про надання або відмову у наданні
допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 10
календарних днів з дати подання підприємством заяви та документів. Засідання комісії скликається головою (залежно від кількості поданих підприємствами заяв) або на вимогу однієї третини членів комісії. Висновок комісії має рекомендаційний характер та оформлюється протоколом засідання
комісії, що затверджується більшістю голосів присутніх11.
Рекомендаційний характер також має рішення комісії з питань одноразової
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виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Комісія створюється центром зайнятості, її склад затверджується наказом керівника центру зайнятості. До складу комісії включаються представники центру зайнятості, районних, Київської та Севастопольських міських державних
адміністрацій, районних у містах Києві та Севастополі, організацій (об’єднань)
роботодавців і профспілок (за згодою). Розгляд питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів та
висновок комісії оформляються протоколом12.
Протоколи з рішеннями відповідних комісій мають консультаційний і рекомендаційний характер, рішення ж щодо надання матеріального забезпечення по
частковому безробіттю та одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності приймається керівником центру зайнятості.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про Пенсійний фонд України» від 23 липня 2014 р. Пенсійний фонд
України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра соціальної
політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню13. Варто згадати, що при прийнятті Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. у
ст. 59 було передбачено, що управління Пенсійним фондом здійснюється на
основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців, а також встановлено п’ятирічний період для перетворення Пенсійного
фонду України з центрального органу виконавчої влади у неприбуткову самоврядну організацію. Однак у подальшому законодавцем була відхилена концепція паритетного управління Пенсійним фондом.
З метою відповідності організаційно-управлінських засад у сфері пенсійного страхування фундаментальним принципам соціального страхування необхідно забезпечити перетворення Пенсійного фонду України у неприбуткову
самоврядну організацію з паритетним управлінням, що сприятиме цільовому
використанню коштів пенсійного фонду, запровадженню професійного та корпоративного пенсійного страхування.
Загалом сьогодні можна говорити про реалізацію на практиці принципу паритетного управління фондом соціального страхування та фондом соціального
страхування на випадок безробіття, що, безумовно, сприяє прозорості, ефективності функціонування системи соціального страхування та мінімізує випадки нестрахового відшкодування за рахунок фондів.
Здавалося б, Україна визначилася з моделлю функціонування системи соціального страхування та управління нею, надаючи перевагу захисту застрахованих осіб від соціальних ризиків на основі міжнародних принципів, рівноправності та прозорості взаємодії соціальних партнерів.
Водночас процес реформування і в цьому напрямі продовжується. Так, до
Верховної Ради України було подано законопроект № 2275 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 16 жовтня 2019 р.,
який (на момент написання даної публікації) пройшов перше читання та прийнятий за основу. Значна частина положень проекту стосуються змін в управлінні
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загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а саме:
– передача повноважень щодо призначення (звільнення) директора виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України від правління Фонду до
Кабінету Міністрів України;
– заміну принципу паритетності представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на принцип їх участі у
такому управлінні;
– зміна порядку формування правління Фонду, до складу якого замість включення до нього 7 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, входитимуть 10 представників держави та по 4 представники від застрахованих осіб і від роботодавців;
– зміну органу, з яким погоджується призначення керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду, з правління Фонду на центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального
захисту населення14.
У пояснювальній записці до законопроекту № 2275 метою прийняття акта
визначено приведення видатків Фонду соціального страхування України у
відповідність до його фінансових можливостей, забезпечення економного та
раціонального використання коштів цього Фонду, посилення відповідальності
членів його правління та посадових осіб виконавчої дирекції Фонду, удосконалення окремих положень законодавства.
Аналіз положень законопроекту № 2275 не дає відповіді на питання, яким
чином усунення соціальних партнерів від паритетного управління фондами
соціального страхування стабілізує функціонування системи, а також забезпечить приведення видатків Фонду у відповідність до його фінансових можливостей, економічного і раціонального витрачання коштів.
Загальноприйнятим є той факт, що видатки Фонду становлять переважно
витрати на виплату матеріального забезпечення, надання соціальних послуг,
фінансування профілактики страхових випадків. Що й підтверджується щорічними звітами Фонду. Окрім того, адміністрування єдиного соціального
внеску щодо збору та обліку здійснюється фіскальними органами та Пенсійним фондом України.
Необхідно наголосити, що згідно з ч. 4 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» кошти Фонду не включаються до
складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим
призначенням, до коштів Фонду застосовується казначейська форма обслуговування. Кошти фонду – це спільна власність застрахованих осіб. Оскільки витрати
на єдиний соціальний внесок включаються до собівартості продукції (послуг),
тому саме за рахунок працівників ці кошти сплачуються роботодавцем.
Натомість чергова реформа прагне усунути осіб, які сплачують страхові
внески, від управління даними фондами коштів, що, своєю чергою, призведе
до одержавлення системи соціального страхування.
Водночас необхідно згадати практику нецільового використання коштів
фондів соціального страхування. Так, відповідно до ст. 8 Закону України
«Про державний бюджет на 2014 рік» було передбачено вилучення з фонду
соціального страхування на випадок безробіття 1,4 млрд грн з подальшим їх
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зарахуванням до Пенсійного фонду . Хоча Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що кошти фонду не включаються до складу Державного бюджету України, а держава є гарантом забезпечення прав застрахованих осіб та надання їм
відповідних соціальних послуг Фондом.
У даному випадку був порушений і проігнорований принцип цільового використання коштів соціального страхування на випадок безробіття. Як зазначає
І. Хомич, за аналогією з Бюджетним кодексом України, нецільовим використанням коштів соціальних фондів можна вважати витрачання цих коштів на
заходи, не передбачені законодавством про соціальне забезпечення, або з порушенням визначеного порядку їх нарахування та виплати, а також їх призначення та виплати особам, які не мають на це права16. Що ж стосується цільового
використання коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття,
то дані кошти повинні використовуватися відповідно до ст. 17 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», тобто виключно на забезпечення за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття.
Як зазначає М. Захаров, використання коштів страхових фондів (страхових
внесків), перерозподіл здійснюється тільки між застрахованими, включаючи
їх сім’ю. Використовувати ж страхові внески, які сплачуються роботодавцями
або самими застрахованими, для забезпечення інших громадян не можна. У
цьому і полягає сутність принципу цільового використання страхових фондів17.
Використання соціально-страхових коштів на фінансування витрат, які повинні виплачуватися з державного бюджету створює загрозу стабільності фінансування соціального страхування, порушує принцип цільового використання коштів, гарантованості державою соціального захисту у випадку настання
соціально-страхових ризиків.
Роль держави в системі соціального страхування полягає в тому, що
вона виступає гарантом забезпечення прав застрахованих осіб. І в більшості
європейських держав ця роль реалізується шляхом надання дотацій з державного
бюджету у випадку дефіциту фонду соціального страхування.
Залучення держави, роботодавців і профспілок до паритетного управління
фондами соціального страхування сприяє прозорості, цільовому використанню
коштів соціального страхування, розширенню сфери охоплення захисту від
соціальних ризиків, та, загалом, ефективності системи соціального страхування.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що принцип
паритетності управління фондами соціального страхування забезпечує взаємну
відповідальність сторін соціального партнерства та сприяє ефективності реалізації
застрахованими особами своїх прав. До того ж можна зробити такі пропозиції:
по-перше, з метою уніфікації принципів соціального страхування необхідно до ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» включити принцип паритетності управління Фондом соціального
страхування та принцип забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий
мінімум, шляхом надання допомог;
по-друге, з метою відповідності організаційно-управлінських засад у сфері
пенсійного страхування фундаментальним принципам соціального страхування
необхідно забезпечити перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову
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самоврядну організацію з паритетним управлінням, що сприятиме цільовому
використанню коштів пенсійного фонду та запровадженню професійного та
корпоративного пенсійного страхування;
по-третє, законодавчі ініціативи у сфері соціального страхування повинні
бути виважені та належним чином обґрунтовані, базуватися на міжнародних
і національно-правових принципах функціонування соціального страхування.
Водночас стабільність системи соціального страхування залежить від належного виконання всіх принципів соціального страхування, а також від розвитку
економіки, стабільної політичної ситуації, концептуального розвитку законодавства у сфері соціального страхування за участю соціальних партнерів.
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Trunova Halyna. Principle of parity of social insurance management funds as a
guarantee for the implementation of the insured persons ‘rights
Introduction of the problem. The relevance of the chosen topic is due to the necessity
for scientific research in determining the level of implementation of the principle of parity
management of social insurance funds, as well as the next stage of reforming the social insurance
system and a departure from the principle of parity management of social insurance funds.
The aim of the article is to make some proposals for the sustainable functioning of the
principle of parity in the management of social insurance funds, which will contribute to
guaranteeing the realization of the rights of the insured in the field of social insurance.
Results. The National System of Social Insurance Principles was laid down in the Concept
of Social Security for the Population. Among the general principles of social insurance
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in the Concept was highlighted the principle of autonomy of managing the activity of social
insurance funds on the principles of social partnership and self-government under state control.
Subsequently, undergoing certain transformations, but not changing the essence, this principle
was changed to the principle of parity of management of social insurance funds.
The analysis of the current legislation and law enforcement practice shows the
implementation in practice of the principle of parity management of social insurance funds,
which certainly promotes transparency, efficiency of functioning of the social insurance
system and minimizes the cases of non-insurance compensation. At the same time, draft laws
on the reform of social insurance in the direction of weakening the rights of social partners
(employers and trade unions) in the management of funds do not promote the rights of the
insured and nullify the international legal acts ratified by Ukraine.
Conclusions. It is proved that the stability of the social insurance system depends on the
proper implementation of all principles of social insurance, as well as on the development of
the economy, stable political situation, conceptual development of legislation in the field of
social insurance with the participation of social partnership parties. It is concluded that the
principle of parity of management of social insurance funds ensures mutual responsibility of
the parties of social partnership and promotes the effectiveness of the social insurance system.
Key words: principle, management parity, social insurance, fund, insured.
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ВИКЛИКИ «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
У статті йдеться про проблематику державної служби в Україні, зокрема, у контексті суттєвих змін Закону «Про державну службу», внесених у вересні 2019 р. Звертається увага на такі новели, як: впровадження правила про можливість звільнення державних
службовців з посад категорії «А» у зв’язку зі зміною Уряду, міністра чи керівника іншого
державного органу; зміна правил конкурсного відбору на державну службу, зокрема, подання на вільний вибір суб’єкту призначення до пʼяти кандидатур на кожну посаду; впровадження «контрактів» у систему державної служби України тощо. У цьому контексті
наголошується на викликах, які можуть нести ці зміни, адже вони зачіпають такі ключові
засади державної служби, як професійність, стабільність, публічно-правове регулювання
відносин у сфері державної служби. Тому звертається увага на потребу наукової оцінки
таких новел у правовому регулюванні та необхідність розвитку системи державної служби
України на європейських засадах належного урядування та публічної адміністрації.
Ключові слова: державна служба, професійність, стабільність.
Тимощук В. П. Вызовы «перезагрузки» государственной службы
В статье говорится о проблематике государственной службы в Украине, в частности,
в контексте существенных изменений Закона «О государственной службе» в сентябре
2019 г. Обращается внимание на такие новеллы, как: внедрение правила о возможности
увольнения государственных служащих с должностей категории «А» в связи с изменением
Правительства, министра или руководителя иного государственного органа; изменение
правил конкурсного отбора на государственную службу, в частности, внесение на свободный выбор субъекту назначения до пяти кандидатур на одну должность; внедрение «контрактов» в систему государственной службы Украины и т. д. В этом контексте делается
ударение на вызовах, которые могут нести такие изменения, поскольку они касаются таких ключевых принципов государственной службы, как профессионализм, стабильность, и
публично-правовое регулирование отношений в сфере государственной службы. Поэтому
обращается внимание на необходимость научной оценки таких новел в правовом регулировании, и необходимость развития системы государственной службы Украины на европейских принципах надлежащего управления и публичной администрации.
Ключевые слова: государственная служба, профессионализм, стабильность.
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Tymoshchuk Viktor. Challenges of civil service “restarting”
The article deals with the problems of the civil service in Ukraine, in particular in the
context of significant changes to the Law on Civil Service, introduced in September 2019.
Attention is drawn to such innovations as: the introduction of the rule on the possibility of
dismissal of civil servants from posts of category ”A” in connection with the change of the
Government, the minister or the head of another state body; changing the competition rules
for selection for the civil service, in particular, the selection and submission of free choice of
the subject of appointment up to 5 candidates for each position; introduction of “contracts” in
the system of the civil service of Ukraine, etc. In this context, the challenges that these changes
can bear are emphasized, as they affect such key principles of the civil service as professionalism, stability, public-law regulation of civil service relations. Therefore, attention is drawn
to the need for a scientific assessment of such stories in legal regulation and the need to build
a system of civil service in Ukraine based on European principles of good governance and
public administration.
Key words: civil service, professionalism, stability.

Вступ. Проблематика державної служби була й залишається однією з найактуальніших для науки адміністративного права, особливо в сучасній Українській державі, що перебуває у стані перманентного удосконалення системи державного управління. Востаннє значна увага до цієї проблематики була прикута
у 2014–2016 рр., коли після Революції Гідності було започатковано новий етап
адміністративної реформи та ухвалено нову редакцію Закону України «Про
державну службу» (прийнято 10.12.2015 р., набрав чинності 01.05.2016 р.).
Цим Законом впроваджено багато принципових новел: виключно конкурсний
добір на усі посади державної служби, включно з вищими; запроваджено чітке
розмежування посад державної служби та інших посад у державних органах
(політичних; патронатної служби; працівників, що виконують функції з обслуговування); введено нову категорізацію посад державної служби (категорії
«А», «Б», «В»); створено новий колегіальний орган у сфері управління державною службою (Комісія з питань вищого корпусу державної служби); запроваджено низку механізмів для захисту державних службовців від політичного
впливу та необґрунтованих звільнень; започатковано перехід до більш прозорої
і сталої системи оплати праці державних службовців тощо. З травня 2016 р.
почалося системне впровадження нового Закону. Цей процес мав і позитивні
досягнення, і недоліки. Проте у вересні 2019 р. були внесені суттєві новели
в законодавче регулювання інституту державної служби, що ґрунтуються на
інших засадах, аніж власне Закон 2015 р.
Літературний огляд. Наукове опрацювання проблематики державної
служби проводиться вченими різних галузей знань, але насамперед фахівцями
адміністративного права, публічного управління та адміністрування. Ці питання глибоко досліджувалися у працях В. Аверʼянова, О. Андрійко, Ю. Битяка,
І. Грицяка, С. Дубенко, І. Коліушка, О. Петришина, А. Школика, Н. Янюк та ін.
Новітні зміни до українського законодавства про державну службу, внесені
восени 2019 р. ще не отримали повноцінної уваги фахівців.
Постановка проблеми. 19 вересня 2019 р. було ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»1 (далі –
Закон про перезавантаження влади). Основною причиною його ухвалення вважався насамперед можливий супротив реформам з боку державного апарату та
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необхідність суттєвого оновлення кадрового складу в органах державної влади.
Також у цей період почали обговорюватися і втілюватися ідеї про потребу максимального залучення на державну службу фахівців з бізнесу, а також взагалі
якнайповніше зближення регулювання сфери державної служби з роботою у
приватному секторі, в тому числі швидкі й легкі процедури набору та звільнення персоналу в державних органах2. Власне, ці підходи й покладені в основу
Закону про перезавантаження влади.
У результаті система державної служби зазнала суттєвих змін: були впроваджені нові правила для звільнення з посад державної служби категорії «А»,
змінено повноваження та склад Комісії з питань вищого корпусу державної
служби, виключено або змінено низку гарантій для державних службовців при
ліквідації або реорганізації державних органів та ін.
У цьому контексті є загалом потреба визначити роль державної служби в
сучасній державі, оцінити ключові зміни Закону «Про державну службу», внесені у вересні 2019 р. Адже раніше вважалося, що система державної служби
є одним із стовпів демократичної держави, що, серед іншого, забезпечує ефективний для суспільства перехід політичної влади і можливість сталого розвитку держави. Новели у правовому регулюванні дещо змінюють цю парадигму.
Тому ці події і тенденції спонукають науку адміністративного права звернутися до моніторингу та оцінки ситуації, прогнозу впливу змін, що відбуваються, а також заохочують до підготовки науково обґрунтованих пропозицій щодо
подальших змін у правовому регулюванні інституту державної служби.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз змін у системі державної служби в Україні, насамперед у частині підходів і механізмів
реалізації таких основних принципів державної служби, як професійність, стабільність та публічно-правове регулювання відносин державної служби.
Завданнями, які потрібно вирішити, є опрацювання питань:
– чи можлива професійна держава служба без сталого (стабільного), захищеного та професійного корпусу державної служби, і насамперед вищих службовців, та як зміни 2019 р. у Законі «Про державну службу» узгоджуються з
названими вище принципами;
– чи можливе повне зближення правил державної служби з трудовими відносинами у приватному (комерційному) секторі;
– як розвиватиметься система державної служби в Україні в найближчій перспективі, у зв’язку з суттєвими змінами у правовому регулюванні.
Виклад основного матеріалу. Після ухвалення нової редакції Закону України
«Про державну службу» у 2015 р. були закладені умови для поступового відновлення потенціалу системи державної служби, зумовленого суспільно-політичними змінами та частими кадровими ротаціями і плинністю персоналу в державному апараті.
Зокрема, виключно конкурсний відбір на усі посади державної служби
(включно з найвищими посадами – категорії «А») було запроваджено для того,
щоб на будь-яку посаду призначалися найбільш підготовлені, професійні та
доброчесні кандидати. Це потребує ефективного порядку проведення конкурсів, що мають довіру суспільства. Але в будь-якому разі відритий конкурсний
відбір і обов’язкове призначення на усі посади державної служби лише за
результатами конкурсу роблять цю систему більш прозорою, конкурентною,
стимулюють залучати в державний апарат кандидатів «ззовні» та дають змогу
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власне чинним службовцям робити кар’єру відповідно до особистих заслуг.
Посади категорії «А» та інститут державних секретарів міністерств було
запроваджено для професіоналізації державної служби. Адже призначення на
вищі посади не політичних висуванців (партійних представників), а політично
нейтральних професійних фахівців повинно забезпечувати належну якість роботи органів влади, законність, наступництво та інституційну пам’ять. У цій
частині розвинені країни мають практично однакові підходи та принципи3. Тож
і для України це був крок у правильному напрямі.
Ще важливіше завдання – захистити систему державної служби від політичного чи іншого суб’єктивного втручання. Для цього у 2016 р. було утворено
колегіальний орган – Комісію з питань вищого корпусу державної служби. Тут
була врахована специфіка України, наш рівень політичної і правової культури. І такий колегіальний орган, з представництва і різних державних органів,
і громадськості, був покликаний слугувати захисту вищих державних службовців від безпідставного звільнення, а також призначений формувати вищий
корпус державної служби: проводити конкурси, здійснювати дисциплінарне
провадження, надавати згоду на переведення тощо. Саме колегіальність, багатосуб’єктність формування та відкритий формат роботи цієї Комісії повинні
були сприяти досягненню поставлених цілей.
Те, що це були правильні кроки, підтверджувалося не лише позитивними
оцінками Програми SIGMA, а й реалізацією Закону 2015 р. Зростала довіра
до конкурсів на державну службу. Були очікування, що реформована державна служба забезпечить достатній рівень стабільності, наступництва та інституційної пам’яті державного апарату і при кожних наступних парламентських
та президентських виборах.
Проте Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»1 було впроваджено спрощений механізм для звільнення вищих державних службовців, по суті, лише на підставі зміни політичної влади в
державі (йдеться про нову статтю 871 Закону України «Про державну службу»).
Цей крок не узгоджується з однією з цілей реформи державної служби та
одним з ключових принципів державної служби – принципом стабільності.
Державні службовці не повинні звільнятися на підставі зміни політичної влади
та/або осіб, що займають політичні посади.
Варто зауважити, що практика зміни державних службовців, особливо на
вищих посадах, була доволі поширеною в Україні в усі періоди після президентських та парламентських виборів. Звільнення працюючих державних
службовців здійснюється насамперед з метою наступного призначення на ключові посади осіб, до яких є особиста довіра в нового політичного керівництва.
У результаті наш державний апарат щоразу суттєво оновлюється разом з політичними змінами. Це була одна із найбільших проблем системи державної
служби України, адже постійні кадрові зміни (від керівника органу, і до керівників структурних та територіальних підрозділів) стали негативною традицією, що депрофесіоналізують нашу державну службу.
Також у цьому контексті варто зауважити, що для таких змін в Україні культивується стереотип про некомпетентність і недоброчесність державних службовців. Попри те, що громадяни і суб’єкти господарювання щодня отримують
від державних службовців і завдяки їхній праці мільйони адміністративних та
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інших публічних послуг. Тож треба, навпаки, повертати повагу до цієї професії.
Це буде також крок повернення поваги до державних інституцій та держави загалом. При цьому якість роботи державних службовців визначально залежить
від осіб, які займають політичні посади. Останні повинні ставити державним
службовцям правильні цілі, разом з ними фахово ідентифікувати проблеми, у
відкритий та інклюзивний спосіб виробляти найефективніші рішення.
Отже, дискусійні новели Закону про перезавантаження влади стосуються
питань захищеності та стабільності державної служби, тобто захисту державних службовців від безпідставних звільнень. Адже без стабільності неможлива
професійність державної служби. Незахищений державний службовець не може
стояти на сторожі законності та ефективного використання публічних ресурсів.
Закон «Про державну службу» 2015 р. встановлював певні запобіжники
захисту усього корпусу державних службовців, насамперед шляхом захисту
топ-керівників (посади категорії «А»). Адже саме через державних службовців,
які займають посади категорії «А», вирішуються установчі та кадрові питання
у кожному державному органі. Відповідно до Закону 2015 р. звільнення могло
здійснюватися лише за наявності конкретних підстав та після отримання згоди
спеціального органу – Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Проте
за новими змінами до Закону «Про державну службу» ці норми виключені.
Наразі звільняти державних службовців з посад категорії «А» можна на вільний розсуд суб’єкта призначення, без участі та потреби отримання згоди цієї
Комісії. Більше того, кожна наступна нова політична влада, новий керівник центрального органу виконавчої влади чи іншого державного органу отримали право
на чотири місячні кадрові зміни без жодних обмежень. Тобто це не разова виняткова норма, а постійне правило на підставі нової ст. 871. Зокрема, у частині 1 цієї
нової норми сказано, що «… суб’єкт призначення може прийняти рішення про
звільнення державного службовця з посади державної служби категорії „А” з
власної ініціативи, за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного
органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення Прем’єр-міністра України
або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади
(керівника державного органу) з одночасним зарахуванням такого державного
службовця за штат відповідного державного органу» (усі виділення – автора).
Тобто встановлена необмежена дискреція, коли індивідуального обґрунтування
підстав і причин звільнення особи з посади не потрібно взагалі. Негативної оцінки заслуговує також те, що цю норму закріплено в «основному тілі» Закону, а не
його перехідній частині. Тобто ця норма може бути застосованою не лише ініціаторами Закону про перезавантаження влади, а й наступниками, що, очевидно, і
далі не сприятиме стабільності в корпусі державної служби.
Більше того, 6 грудня 2019 р. було ухвалено ще один Закон (який з 17 грудня
2019 р. перебуває на підписі у Президента України, але досі не підписаний і не
оприлюднений) і в ньому період для звільнень державних службовців з посад категорії «А» розширюється з чотирьох до шести місяців4. Тобто стан невизначеності
та незахищеності для вищих державних службовців пропонується ще збільшити.
Аналізовані норми прямо суперечать одному з ключових принципів державної
служби, який із Закону «Про державну службу» не виключено і не змінено. Зокрема,
у його п. 10 частини 1 ст. 5 сказано, що принцип стабільності – це «… незалежність
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персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави
та державних органів» (виділення – автора).
Також Законом про перезавантаження влади були виключені гарантії захисту державних службовців від звільнень при ліквідації органу (раніше була
спрямованість на їх збереження у корпусі державної служби та орієнтація на
переведення на інші вакантні посади в інших державних органах). Скорочено
строки попередження державних службовців при зміні істотних умов служби,
зокрема, тепер цей строк становить 30 днів, замість попередніх двох місяців.
Хоча можна констатувати, що і у 2019 р., і в попередні роки ліквідації та реорганізації органів державної влади нерідко були удаваними, і використовувалися
саме для уможливлення швидких кадрових змін.
Все це в комплексі дає підстави зробити прогноз суттєвого зростання ризиків плинності персоналу в органах державної влади, і як наслідок, ослаблення
потенціалу державної служби, зниження рівня професійності державних службовців, зрештою – інституційної спроможності держави.
Інший системний ризик Закону про перезавантаження влади – нівелювання
інституту конкурсів для вступу на державну службу та службової кар’єри.
У 2015 р. одним із ключових досягнень Закону «Про державну службу» вважалось саме призначення на будь-яку посаду державної служби тільки за результатами відкритого конкурсу. Треба визнати, що на практиці з застосуванням
цієї норми були певні проблеми, і конкурсну процедуру треба було удосконалювати. Зокрема, поряд з відносно простими тестовими завданнями дещо
складнішими ситуаційними завданнями, найбільшу вагу в системі оцінювання
кандидата на посаду державної служби мала співбесіда.
Треба було б, щоб вага і якість тестування та ситуаційних завдань зростала,
а співбесіда повинна використовуватися лише для оцінювання окремих компетентностей кандидата і суб’єктивну вагу співбесіди треба було зменшувати.
При цьому удосконалення і точкового виправлення недоліків потребувало переважно підзаконне регулювання (Порядок проведення конкурсів на зайняття
посад державної служби), а не Закон «Про державну службу».
Натомість Законом про перезавантаження влади інститут конкурсів практично вихолощено. Згідно з новими змінами тепер суб’єкту призначення за
результатами проведення конкурсу подається «до пʼяти кандидатур» на вибір
(раніше було – переможець конкурсу та другий за результатами конкурсу кандидат, фактично як «резервний»). Наразі ж немає жодного рейтингу кандидатів
на посаду, не передбачено наступних процедурних кроків суб’єкта призначення
та потреби юридичного обґрунтування вибору серед п’яти кандидатур – особи,
яку буде призначено на посаду. Така необмежена дискреція уможливлює свавілля, а також закладає сумніви в об’єктивності конкурсу та навіть його доцільності. За такої процедури конкурсного відбору зростають корупційні ризики. І
очевидно, що найбільш негативним наслідком цих новел може стати загальне
зниження довіри до конкурсів на посади державної служби і відповідно зменшення мотивації кандидувати на посади державної служби у громадян.
Вплив наступної зміни у Законі «Про державну службу» наразі спрогнозувати
ще важко. Хоча з теоретичної точки зору вона теж є дискусійною. Зокрема, йдеться
про впровадження «контрактної служби» у системі державної служби України
(нова ст. 311 та ін.). Ця новела може мати негативним наслідком деструктивний
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вплив, що проявляється у функціонуванні двох систем оплати праці персоналу в
одному державному органі. Адже у разі, коли за приблизно однакову роботу службовці отримують суттєво різну винагороду, то це підриває мотивацію до командної
роботи у більшості колективу. І з теоретичної точки зору тут взагалі є сумніви, чи
можна змішувати в одній системі державної служби країни, по суті, дві різні моделі, що відомі світу: систему кар’єри і систему посад.
Також варто звернути увагу і на загальну тенденцію, яка має місце в системі
державного управління сучасної України. Це ідея максимального залучення на
вищі посади державної служби менеджерів з бізнесу, а також максимального
спрощення процедур набору і звільнення з державної служби, тобто зближення
відповідних правил і практик з приватним (комерційним) сектором. Очевидно,
тут не враховані суттєві фактори, і насамперед це мотивація людей при виборі
сфери зайнятості (самореалізації) та публічні інтереси. Громадяни, які шукають самореалізації у бізнесі, переважно орієнтовані на високий дохід і швидкі
результати. Державна служба не може конкурувати зарплатами за топ-менеджерів із бізнесу. Вихідцям з бізнесу досить швидко стає некомфортно на державній службі, адже у цій системі багато вимог та обмежень, правил і процедур.
Рішення приймаються довше, потребують пошуку суспільного консенсусу, а
результати часто залежать від багатьох суб’єктів та умов і не є швидкими.
У частині прийому на державну службу і звільнень також треба враховувати, що середня «тривалість життя» конкретного складу українського уряду
становила один–два роки. Тож за таких частих змін будь-який орган, будь-яка
система буде вразливою до постійних реорганізацій і змін персоналу. Тим
паче, корпус державної служби в Україні нараховує сотні тисяч працюючих,
тож швидкі й безболісні зміни персоналу тут у принципі неможливі. Саме тому
державні службовці потребують захисту від безпідставного звільнення.
Крім того, конкурсна процедура добору, яка завжди потребує часу, підказує, що вакууму влади (перерв у здійсненні владних повноважень) бути не
повинно, і службовці також потребують обмежень від звільнення за власною
ініціативою. Зокрема, у зарубіжному законодавстві частими є приклади, коли
державний службовець повинен попереджати про звільнення за власною ініціативою не менше, ніж за місяць, і навіть у цій ситуації можливе ще додаткове
відстрочення звільнення (до часу призначення іншої особи на посаду). Тобто
відмінності державної служби від приватного сектору виправдані та необхідні
і для держави, і для державних службовців.
Ще одна дискусійна поправка Закону про перезавантаження влади, яка вказує
на принципову зміну підходів до державної служби і державного службовця – це
зміни до ст. 44 Закону «Про державну службу» (оцінювання результатів службової діяльності). У Законі 2015 р. було передбачено у частині 6 цієї статті, що «у
разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через
три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності». Сама мета щорічного оцінювання була спрямована на «визначення якості
виконання поставлених завдань, а також на прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні»
(частина 1 цитованої норми). Тепер щорічне оцінювання може перетворюватися на каральний інструмент, адже негативна оцінка зумовлює автоматичне
звільнення з займаної посади. Тобто не враховано, що не завжди підставою
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для негативної оцінки є індивідуальна діяльність службовця, і нерідким буває
вплив зовнішніх чинників та умов, службового середовища, недоліки керівництва, особисті життєві обставини тощо.
Також цей приклад із швидкими змінами Закону «Про державну службу»,
коли від реєстрації законопроекту та введення в дію Закону минуло лише три
тижні, показує ще одну проблему. Це недоліки процедури підготовки й ухвалення владних рішень. Треба враховувати, що Закон про перезавантаження
влади стосується сотень тисяч державних службовців та зачіпає системні речі
в організації держави. Тому такі зміни повинні бути виважені, ґрунтовані на
правильній ідентифікації проблем, їх причин. І не менш важливо, щоб проводилися публічні консультації, фахові обговорення. Натомість у аналізованому
випадку наукова та експертна спільнота, власне державні службовці взагалі
не були долучені до процедури розробки відповідного законопроекту.
Наразі можна констатувати, що в держави є можливість вирішити означені проблеми, і краще – якомога швидше. У цій частині створення сталих правил та еволюційний розвиток спроможних публічних інституцій є найкращими орієнтирами.
Треба визнати, що розвиток професійної державної служби, як і загалом створення
ефективної системи урядування, – тривалий еволюційний шлях. Проте він дає змогу
прогнозовано очікувати на позитивні зрушення, системно зміцнювати державу.
Тим паче, якщо Україна й далі залишається в межах європейського цивілізаційного вибору, то принципи і стандарти державної служби в країнах
Європейського Союзу є добре відомими. Україна повинна цілеспрямовано
рухатися у цьому напрямі.
Висновки. Загалом можна зробити такі висновки:
– Україна не може кардинально відрізнятися в принципах побудови системи
урядування та публічної адміністрації від розвинених країн, у тому числі
членів ЄС. Тож принципи професійності, стабільності, політичної нейтральної державної служби і її публічно-правового регулювання є визначальними;
– державна служба потребує особливого захисту у період політичних змін, і
першочергово - вищий корпус державної служби, адже це має бути професійна еліта держави і цінний ресурс країни загалом;
– у кожної нової політичної влади в країні має бути достатньо повноважень
для впровадження своєї політики. Водночас треба сформувати культуру наступництва влади, зокрема, продовження реформ (державних політик), які
потребують тривалого часу і сталості; використання інституційної пам’яті,
яку уособлює державна служба;
– повне зближення правил державної служби з трудовими відносинами у приватному (комерційному) секторі не можна визнати обґрунтованим. У цих
двох секторах є суттєві відмінності, які треба враховувати. Зокрема, це і потреба збереження обмежень для державних службовців (антикорупційних,
політичних тощо), і потреба різної динаміки відносин у приватному секторі та державній службі (ретельний добір службовців; орієнтація на максимально тривале збереження персоналу в системі державної служби, виключно обґрунтовані звільнення і переведення тощо);
– наука адміністративного права повинна відстежувати вплив новел у Законі
«Про державну службу», і в разі підтвердження ризиків – рекомендувати
відповідальним органам державної влади вчасно реагувати на них. При цьому
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повернення до європейських принципів належного урядування та публічного
адміністрування є найправильнішим орієнтиром для побудови успішної України.
Водночас аналіз сучасних тенденцій поширення правил і методів приватного сектору в державний сектор загалом і бізнес-підходів у систему державної
служби зокрема набувають особливої актуальності для фахівців адміністративного права та публічної адміністрації.
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Tymoshchuk Viktor Challenges of civil service ”restarting”
Introduction. The article explores the problems of the civil service in Ukraine, in particular
in the context of significant amendments to the Law “On Civil Service” that were introduced in
September 2019 and stipulated by the “reset of power”. The analysis focuses on the possible impact
of such innovations as the possibility of dismissal without justification (grounds) of senior civil
servants from positions of the category “A”(actually, based on a change of the Government), leveling of competitive procedures for selection on civil service, whereby the subject of appointment
is offered for arbitrary selection of “up to 5 candidates” according to results of a competition, introduction of “contracts” in the civil service of Ukraine, simplification of procedures on recruitment
and dismissal of civil servants and their approximation to relations in private (commercial) sector.
Aim of the article. The aim of the article is to draw attention to the risks posed by the aforementioned changes in the civil service legislation, since such key principles of the civil service
as professionalism, stability and public-law regulation of civil service relations are undermined.
Results. The results of the research suggest that without protection by the law, civil servants cannot perform their functions properly, as they become vulnerable to pressure. And as
a result of instability and arbitrary dismissals, the evolutionary professionalization of the civil
service and its political neutrality (impartiality) are destroyed.
Conclusions. Therefore, the amendments to the Law “On Civil Service” of September
2019 are extremely threatening to the Ukrainian civil service system. In the case of their negative impact confirmation, it is recommended to correct the errors as soon as possible and to
return to building a civil service system on the European principles of good governance and
public administration. Ukraine also needs to form a culture not only of the “transfer” of power
from “outgoing” politicians, but also of “acceptance” of this power by new political leaders.
Key words: civil service, professionalism, stability

РОЗДІЛ 6 • Проблеми адміністративного права та державного управління

325

DOI: 10.33663/0869-2491-2020-31-325-332
УДК 351-72/342.25(477)

Н. К. ІСАЄВА,
кандидат юридичних наук, доцент*
ORCID: 0000-0002-9716-9472
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Стаття присвячена аналізу актуальних правових та теоретичних проблем, пов’язаних з процесом децентралізації влади в Україні. Розглядаються особливості правового
регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування і,, зокрема, бюджетної сфери в умовах децентралізації влади. Здійснено науковий аналіз деяких теоретичних питань, вирішення яких пов’язане з удосконаленням законодавства України,
що регулює зазначену сферу відносин.
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Isaeva Natalia. The development of legol principles of financial activity of local selfgovernment bodies in the conditions of decentralization of power in Ukraine
The article is devoted to the analysis of current legal and theoretical problems related to the
process of decentralization of power in Ukraine. The peculiarities of legal regulation of financial
activity of local self-government bodies, in particular the budgetary sphere, under conditions of
decentralization of power are considered. The scientific analysis of some theoretical issues is
carried out, the solution of which is connected with the improvement of the legislation of Ukraine,
which regulates the specified sphere of relations.
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self-government bodies, budgetary activity of local self-government bodies.

Вступ. Актуальність проблеми децентралізації влади в Україні зумовлюється цілою низкою правових, політичних, економічних проблем, які необхідно
розв’язати в державі в сучасних складних умовах її розвитку. Гострі дискусії
щодо змін законодавства України, включаючи і Основний Закон – Конституцію
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України, стосуються передусім перерозподілу повноважень між органами державної влади і органами місцевого самоврядування, у тому числі у фінансовій
сфері, визначення і закріплення в законодавстві оптимальної моделі організації
влади в Україні на засадах її децентралізації.
Проблема є комплексною і потребує багатопланових структурних реформ.
Її успішне вирішення є запорукою ефективного функціонування державних інституцій і суспільства в унітарній державі, якою є Україна. І, безперечно, це
стосується фінансової діяльності.
Формування нової моделі адміністративно-територіального устрою України на
засадах, що усувають наявні диспропорції, перерозподіл повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування – основні напрями
структурних реформ із децентралізації влади, що нині тривають в Україні1.
Децентралізація є доволі складним явищем. Її можна розглядати по-різному, зокрема, як: дію (передачу прав (повноважень) органами центральної влади органам
місцевого самоврядування); явище, що є протилежним централізації; засіб відображення централізації, феномен розширення або зміцнення прав і повноважень органів
місцевої влади; систему взаємовідносин між державою та адміністративно-територіальними одиницями; спосіб організації публічної влади в державі тощо2. Важливим
також є розмежування повноважень у фінансовій і, зокрема, бюджетній сфері.
Огляд літератури. Зазначена проблематика розглядається вченими юристами, зокрема, цим питанням присвячені аналітичні статті Н. Пришви «Правове регулювання бюджетної системи в умовах фінансової децентралізації»,
М. Тітова «Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження
реформ з децентралізації влади в Україні», З. Перощук «Проблемні питання
бюджетної децентралізації (деякі правові аспекти)», Т. Латковської «Бюджетне
законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку», в яких глибоко висвітлюються окремі аспекти проблеми. Поряд з цим є необхідним подальший
аналіз питань, що висвітлюються в наукових публікаціях.
Постановка проблеми. Процес децентралізації влади в Україні потребує
здійснення аналізу актуальних проблем правового регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування і, зокрема, їх бюджетної сфери в
сучасний період, оскільки це є важливою складовою цього процесу.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є аналіз актуальних правових і
теоретичних проблем, пов’язаних з процесом децентралізації влади в Україні, розгляд особливостей правового регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування і, зокрема, бюджетної сфери в умовах децентралізації влади.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що у великому комплексі проблем правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування на
сучасному етапі розвитку суспільства, держави і самої системи органів місцевого самоврядування саме правове регулювання їх фінансової діяльності відіграє
значну, часто навіть визначальну, роль. Фактично лейтмотивом регулювання основних проблем діяльності органів місцевого самоврядування, таких як забезпечення належного рівня їх самостійності, підприємливості, ініціативності і при
цьому оптимального поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів, реалізацію яких повинні забезпечувати органи місцевого самоврядування, є регулювання їх фінансової діяльності. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування вже сама по собі виступає потужним регулятором суспільних процесів,
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причому гострота та напруженість фінансових проблем, підхід до їх розвʼязання
визначають і саме ставлення суспільства та держави до органів місцевого самоврядування. Правове регулювання, в свою чергу, є потужним засобом впливу на
ті ж самі суспільні, економічні та політичні процеси.
Норма права є первинним імпульсом виникнення відносин у процесі правозастосовної діяльності. Її мета – активно впливати на формування поведінки
суб’єктів правовідносин3.
Правильно оцінивши необхідне співвідношення цих двох потужних важелів впливу, взаємно їх узгодивши, можна здійснити визначальний вплив на соціально-економічні процеси, спрямувати їх у необхідному напрямі.
Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема місцевих рад, повинно вирішувати одне з головних завдань:
забезпечити оптимальне поєднання реалізації інтересів населення конкретної
території та загальнодержавних інтересів.
Проблема ця не є новою і стоїть не лише перед Україною. Не розв’язана вона
повною мірою і в зарубіжних країнах, де цьому приділялась значна увага і де
на різних етапах розвитку місцевого самоврядування її вирішували по-різному.
Поряд з цим і саме розмежування інтересів місцевих і загальнодержавних
є можливим лише з певною мірою відносності, оскільки вони є дуже взаємопов’язаними і взаємозалежними, так само як і органи місцевого самоврядування та органи державної влади та державного управління.
Справедливою є думка, що взаємне проникнення загальнодержавних і місцевих інтересів виключає можливість побудови такої системи органів держави,
коли б одні органи були відповідальними виключно за реалізацію загальнодержавних, а інші – виключно за реалізацію місцевих інтересів. Звідси і подвійна
природа місцевих органів влади4. Те саме можна сказати і про правове регулювання їх діяльності, у тому числі фінансової, яке, з одного боку, повинно забезпечувати взаємозв’язок цих інтересів, а з другого – розмежовувати їх залежно
від рівня важливості та можливості реалізації.
Слід зазначити, що з часу отримання Україною незалежності в державі багато
зроблено для створення і вдосконалення системи органів місцевого самоврядування,
зокрема місцевих рад, що реально стало запорукою залучення широкого кола громадян до участі у розвʼязанні важливих місцевих проблем і завдань, а також через ці
органи і до участі у вирішенні завдань держави в цілому. Законодавство України, що
регулює місцеве самоврядування, за ці часи постійно вдосконалювалось.
Водночас, коли місцеві ради запрацювали відносно самостійно як основна
ланка місцевого самоврядування, гостро постало питання про межі їх самостійності, у тому числі у фінансовій і, зокрема, бюджетній сфері, про співвідношення місцевих інтересів із загальнодержавними, про механізм правового
регулювання їх діяльності, що забезпечує необхідний рівень самостійності і
забезпечення їх діяльності в єдиному руслі державної політики.
Наше суспільство і держава за час незалежності пережили декілька значущих
етапів розвитку, що є цілком об’єктивним явищем для молодих держав, які змушені будувати не лише нові державні механізми, а й новий тип економічних відносин.
Новий етап розвитку суспільства відзначається високими очікуваннями щодо
права, ступеня його впливу на всі аспекти життя. Право сприймається як інструмент, за допомогою якого є можливим здійснити демократичні перетворення у
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державній політиці, економічній і соціальній сферах. Під суспільними очікуваннями в соціології розуміються визначені, більш або менш адекватно сформовані та стійкі сподівання суспільства на певну динаміку подій у порівняно
близькому майбутньому5. Вони значною мірою віддзеркалюють об’єктивні
соціальні потреби та інтереси, які не можуть не враховуватись при створенні
механізму правового регулювання всіх сфер суспільного життя.
Першочерговим завданням сьогодні є підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, оптимального співвідношення
державної влади і державного управління з місцевим самоврядуванням, вирішення гострих соціально-економічних проблем.
Необхідно зазначити, що здійснення децентралізації влади в Україні, створення об’єднаних територіальних громад спиралося на зміцнення фінансової основи
органів місцевого самоврядування протягом 2014–2018 рр. Здійснювалось це як
шляхом збільшення власних джерел доходів органів місцевого самоврядування,
так і за рахунок субвенцій органам місцевого самоврядування з державного бюджету. Зокрема, територіальні громади та міста обласного значення тепер отримують 60 % податку на доходи фізичних осіб для забезпечення власних повноважень.
Крім того, до місцевих бюджетів зараховуються надходження від плати за землю,
податку на прибуток підприємств комунальної власності, єдиного податку та податку на нерухомість, надходження від якого значно збільшились6.
Тому вкрай небезпечним є зменшення субвенцій місцевим бюджетам на
2020 р, оскільки це гальмуватиме здійснення бюджетної децентралізації в Україні та послаблюватиме фінансову основу органів місцевого самоврядування.
Можна цілком погодитись з А. Нечай, що фінансові ресурси регіонального
та місцевого самоврядування мають бути достатніми для виконання їх власних
та делегованих повноважень. Для фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування необхідно закріпити за
ними ті джерела, які за своєю природою є загальнонаціональними, однак на рівень сплати яких органи місцевого самоврядування мають істотний вплив. При
цьому зазначені джерела повинні бути стабільними та добре прогнозованими7.
Саме продовження цього напряму реформування бюджетної системи України надасть можливість зменшити залежність бюджетів органів місцевого самоврядування від субвенцій з державного бюджету.
А. Нечай вважає, що повне реформування бюджетного устрою має здійснюватись як складова адміністративно-територіальної реформи, а саме: необхідне запровадження трирівневої бюджетної системи, яка складатиметься з
Державного бюджету, регіональних бюджетів та місцевих бюджетів. Видаткові
повноваження бюджетів регіонального та місцевого рівнів мають визначатися з
урахуванням у Бюджетному кодексі кількісних та якісних показників територій
чи їх добровільних об’єднань. Лібералізація міжбюджетних відносин на рівні
регіонів та місцевого самоврядування на договірній основі потребує вдосконалення Бюджетного кодексу України та перегляду повноважень Міністерства
фінансів України у цій сфері8.
Зазначені пропозиції зберігають актуальність при тому, що на сьогодні їх
частина вже реалізована у Бюджетному кодексі України. Водночас, не заперечуючи проти необхідності подальшого вдосконалення міжбюджетних відносин з урахуванням запропонованої їх лібералізації та врахування кількісних та
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якісних показників територій, необхідно звернути увагу на терміни «регіон» та
«регіональне самоврядування».
Зокрема, Н. Нижник достатньо повно визначає термін «регіон» як поєднання адміністративно-територіального та економічного розподілу республіки
з діалектичною єдністю соціального, національного та економічного факторів.
Це складне структурне утворення, в якому здійснюється об’єднання різних галузей з метою виробництва, розподілу, обліку та споживання матеріальних благ
та послуг. Для нього є характерними функції, виконання яких сприяє динамічному, збалансованому, пропорційному та комплексному розвитку держави9.
Якщо взяти за основу наведене визначення терміна «регіон» як складного
структурного утворення, то регіональне самоврядування – можна розглядати як
самоорганізацію громадян у межах конкретної територіальної соціальної, економічної структури зі своїми характерними функціями. При тому, що це найбільш загальний підхід до визначення зазначеного терміна, на його основі вже
можна визначити відмінність між бюджетами органів регіонального та місцевого
самоврядування. Хоча, на нашу думку, регіональне самоврядування – це також
місцеве самоврядування, яке лише здійснюється в межах більш складного територіального, економічного та соціального утворення, ніж населений пункт.
Не менш важливим також є забезпечення належної бюджетно-фінансової
дисципліни. Оскільки бюджет як юридична категорія є нормативним актом, він
виконує організуючу, дисциплінуючу та регулятивну функцію. Його значення є
виключно важливим особливо при підвищенні ролі органів місцевого самоврядування в умовах здійснення децентралізації влади в Україні.
Також децентралізація влади в Україні, реформування органів місцевого самоврядування і державного управління вимагає продуманих і цілеспрямованих дій
щодо регулювання бюджетних відносин, передусім економічними і правовими
засобами. Необхідно забезпечити розвиток ініціативи і підприємливості органів
місцевого самоврядування, більшу гнучкість і можливості місцевих бюджетів.
Бюджетний кодекс України відносить до місцевих бюджетів бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого
самоврядування, а власне бюджет визначає як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду10.
Слід зазначити, що в сучасних умовах особливого значення набуває соціальна спрямованість місцевих бюджетів. При цьому багатопланове та комплексне розуміння категорії «місцевий бюджет» надає можливість визначати
порядок його формування виходячи з його особливостей.
Теоретично рішення про можливі підходи до формування місцевих бюджетів можуть спиратися або на принцип фіскальної справедливості або на принцип національної солідарності (вирівнювання фінансових можливостей). В основі першого з них лежать ідеї податкової справедливості, що застосовуються
не тільки щодо окремих громадян чи економічних суб’єктів, а й до жителів
регіону (адміністративно-територіальної одиниці). Згідно з цим принципом
кожний регіон може забезпечити надання більшої кількості регіональних (місцевих) суспільних благ (отже, ефективнішу діяльність економічних суб’єктів і
підвищення добробуту жителів регіону) за умови одержання достатнього обсягу
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податкових надходжень. Такий підхід не тільки є соціально справедливим, а й
створює стимули для економічного розвитку регіонів11.
Зміни, що відбулися останнім часом в українському законодавстві, стосувалися всіх галузей права, особливо фінансового права та його основної підгалузі – бюджетного права. Значною мірою це пов’язано з тим, що питання
регулювання бюджетних відносин набуває дедалі більшої актуальності в соціально-економічній сфері життя країни, оскільки в нормах бюджетного права
закріплюються загальні принципи і форми фінансової діяльності держави та
органів місцевого самоврядування, методи акумуляції коштів у публічні фонди, порядок отримання та використання коштів із публічних фондів12.
У бюджетній і податковій сферах основа для децентралізації була закладена Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин» і Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від
1 січня 2015 р. Зазначені зміни надали можливість для зміцнення місцевих бюджетів.
Об’єднані територіальні громади, які наразі активно створюються в Україні
як ланка органів місцевого самоврядування, отримали повноваження та фінансові надходження до своїх бюджетів, як і міста обласного значення, зокрема –
60 % податку на доходи фізичних осіб – на забезпечення виконання власних повноважень. У місцевих бюджетах також залишаються надходження від єдиного
податку, податку на прибуток підприємств і установ комунальної власності та
кошти від податку на нерухомість та плати за землю13.
Важливим є надання органам місцевого самоврядування права затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття закону про Державний
бюджет України.
Також в умовах децентралізації влади в Україні та подальшого розвитку
ринкових відносин зростає роль резервних фондів, які обов’язково повинні
утворюватись на місцевому рівні для фінансування непередбачуваних заходів.
Висновки. Правові засади фінансової діяльності органів місцевого самоврядування повинні забезпечити оптимальне поєднання інтересів населення
конкретної території і загальнодержавних інтересів. Виходячи з цього, доцільним є закріплення в Бюджетному кодексі України принципу поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів при здійсненні бюджетної діяльності –
управління бюджетними коштами, яка є основою фінансової діяльності органів держави та органів місцевого самоврядування.
Законодавством передбачено право органів місцевого самоврядування перерозподіляти між собою окремі повноваження щодо виконання спільних функцій
з відповідним перерозподілом коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів
на договірних засадах. Зазначені повноваження місцевих рад повинні бути чітко
визначеними з метою підсилення контролю за виконанням договірних зобов’язань та витрачанням коштів, які об’єднуються для забезпечення їх виконання.
Договір у бюджетних відносинах має певну специфіку, коли нерівність сторін фінансових відносин не завжди має місце, якщо це стосується договорів між
учасниками спільних бюджетних програм, так само як і договорів щодо надання
міжбюджетних трансфертів між бюджетами одного рівня. Водночас обов’язковість контролю щодо цільового використання міжбюджетних трансфертів вже
дає підстави стверджувати про певну нерівність сторін цих відносин.
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Необхідні умови договорів щодо надання міжбюджетних трансфертів, як зауважують науковці, повинні передбачати: 1) визначення сторін із зазначенням
статусу надавача чи отримувача трансферту, а також визначення розпорядників
цих коштів (вони можуть бути дво- або багатосторонніми, залежно від учасників розподілу міжбюджетного трансферту – лише представницькі органи чи й
участь місцевих органів виконавчої влади при реалізації делегованих від держави повноважень); 2) визначення виду і обсягу трансферту визначається у
грошовому еквіваленті залежно від певного показника (кількість споживачів
послуги тощо) та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості; 3) строк
дії договору, що не може перевищувати конкретного бюджетного періоду.
Останню умову такого договору доцільно уточнити, що за необхідності фінансування конкретних проектів протягом декількох бюджетних періодів відповідна сума коштів може бути передбачена з обов’язковою умовою перерахування на наступні бюджетні періоди.
РОЗДІЛ 6 • Проблеми адміністративного права та державного управління

1. Тітов М. Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформ
з децентралізації влади в Україні. Право України. 2019. № 3. С. 287. 2. Перощук З. Проблемні
питання бюджетної децентралізації (деякі правові аспекти). Право України. 2017. № 2. С. 172.
3. Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. Москва : Юрид. лит.,
1979. С. 3–7. 4. Курашвили Б. П. Очерки теории государственного управления. Москва : Наука,
1987. С. 218. 5. Оболенский А. В. Человек и государственное управление. Москва : Наука, 1987.
С. 39. 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Відомості Верховної Ради
України. 2010. №№ 50–51. Ст. 572. 7. Нечай А. А. Реформування бюджетної сфери в Україні:
можливості та перспективи. Право України. 2010. № 7. С. 133. 8. Там само. 9. Нижник Н. Р.
Правовое регулирование государственно-управленческих отношений : автореф. дисс. ... д-ра
юрид. наук. Москва, 1992. С. 29. 10. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р.
№ 2456-IV (з наст. змінами). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page (дата звернення : 15.12.2018). 11. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. Київ : Наукова думка, 2006. С. 317. 12. Латковська Т. Бюджетне законодавство: сучасний
стан та перспективи розвитку. Право України. 2013. № 1–2. С. 57. 13. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-IV (з наст. змінами). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17/page (дата звернення : 15.12.2018).
References
1. Titov M. Vyznachennia pravovyh definicii aik kluch do uspishnogo prodovzhennia reform z
decentralizacii blady v Ukraini // Pravo Ukrainy. 2019. No 3. S. 287. (ukr) 2. Perozhyk Z. Problemni
pytannia budghetnoii decentralizacii (deaiki pravovi aspekty). Pravo Ukrainy. 2017. No 2.
S. 172. (ukr) 3. Usypov V. A. Pravoprymenitelnaideaftelnost organov ypravlenia. Moskva :Urid.
lit., 1979. S. 3–7. (rus) 4. Kyrashvili B. P. Ocherki teorii gosydarstvennogo ypravlenia. Moskva :
Nayka, 1987. S. 218. (rus) 5. Obolenskii A. V. Chelovek i gosydarstvennoe ypravlenie. Moskva:
Nayka, 1987. S. 39. (rus) 6. Budzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 r. No 2456-VI // Vidomosti
Verhovnoi Rady Ukrainy. 2010. №№ 50–51. St. 572. (ukr) 7. Nezhai A. A. Reformyvannia budzhetnoi
sfery v Ukraiini: mozhlyvosti ta perspektyvy. Pravo Ukrainy. 2010. №o 7. S. 133. (ukr) 8. Tam
samo. (ukr) 9. Nyzhnyk N. R. Pravovoe regylirovanie gosydarstvenno-ypravlencheskih otnoshenii :
avtoref. dis. ... d-ra urid. nayk. Moskva, 1992. S. 29. (rus) 10. Budzhetnyi kodeks Ukrainy vid
08.07.2010 r. № 2456-VI (z nast. zminamy). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/
page (data zvernennia : 15.12.2018). (ukr) 11. Lynina I. O. Derzhavni finansy ta reformyvanniz

332

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

mizhbudzhetnyh vidnosyn. Kyiv : Naykova dymka, 2006. S. 317. (ukr) 12. Latkovska T. Budzhetne
zakonodavstvo: sychasnii stan ta perspektyvy rozvytky. Pravo Ukrainy. 2013. No 1–2. S. 57. (ukr)
13. Budzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 r. No 2456-VI (z nast. zminamy). URL : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page (data zvernennia : 15.12.2018). (ukr).
Isaeva Natalia. The development of legol principles of financial activity of local selfgovernment bodies in the conditions of decentralization of power in Ukraine
Introduction. The urgency of the problem of decentralization of power in Ukraine is
caused by a number of legal, political and economic problems that need to be solved in the
state in the current difficult conditions of its development. The heated discussions on changes
to the legislation of Ukraine, including its Basic Law – the Constitution of Ukraine, primarily
relate to the redistribution of powers between state authorities and local self-government
bodies, determination and consolidation in the legislation of the optimal model of organization
of power in Ukraine on the basis of its decentralization.
The aim of the article. To analyze actual legal and theoretical problems of financial activity
of local self-government bodies in the conditions of decentralization of power in Ukraine.
Results. The article is devoted to the analysis of current legal and theoretical problems
related to the process of decentralization of power in Ukraine. The peculiarities of legal
regulation of financial activity of local self-government bodies, in particular the budgetary
sphere, under conditions of decentralization of power are considered. The scientific analysis of
some theoretical issues is carried out, the solution of which is connected with the improvement
of the legislation of Ukraine, which regulates the specified sphere of relations.
At the present stage, the legal regulation of the financial activity of local governments
largely determines the effectiveness of their activity as a whole and the efficiency of the
process of decentralization of power in Ukraine. And it must solve one of the main tasks –
to ensure the optimal combination of the realization of the interests of the population of a
particular territory and national interests.
Decentralization of power, creation of united territorial communities relied on strengthening
the financial base of local governments during 2014–2018. Therefore, it is extremely dangerous to
reduce local budgets subsidies for 2020, as this will hinder budgetary decentralization in Ukraine.
The process of budgetary decentralization should include the liberalization and
improvement of intergovernmental budgetary relations, taking into account the quantitative
and qualitative indicators of the respective territory. Therefore, it is necessary to pay attention
to the terms “region” and “regional self-government”.
Conclusions. Considering the term “region” as a complex structural entity, regional selfgovernment can be considered as self-organization of citizens within a specific territorial
sociality, economic structure with its characteristic functions. Equally important is ensuring
a change in fiscal discipline in the context of strengthening the financial framework of local
self-government in the process of decentralization of power.
In today’s context, the social focus of local budgets is also of particular importance. The
role of reserve funds, which must necessarily be formed at the local level, to finance unforeseen
measures, which must be secured at the legislative level, is growing.
Key words: decentralization of power, financial: decentralization, financial activity of local
self-government bodies, budgetary activity of local self-government bodies.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД
СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються проблеми організації та діяльності системи центральних
органів виконавчої влади України. Пропонуються шляхи їх розвяʼзання та удосконалення
правового забезпечення цієї системи. Звертається увага на необхідність зміцнення статусу міністерств як провідних органів у системі центральних органів виконавчої влади.
Ключові слова: система центральних органів виконавчої влади, міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, державна політика, формування державної політики, реалізація державної політики.
Дерец В. А. Усовершенствование правовых основ системы центральных органов
исполнительной власти Украины
В статье освещаются проблемы организации и деятельности системы центральных
органов исполнительной власти Украины. Предлагаются пути их решения и усовершенствования правового обеспечения этой системы. Обращается внимание на необходимость укрепления статуса министерств как ведущих органов в системе центральных
органов исполнительной власти.
Ключевые слова: система центральных органов исполнительной власти, министерства, другие центральные органы исполнительной власти, государственная политика,
формирование государственной политики, реализация государственной политики.
Derets Viktoria. Improvement of legal bases of the system of central bodies of executive power of Ukraine
The article deals with the problems of organization and activity of the system by the Сentral
executive authority of Ukraine. The ways of their solution and improvement of legal support of
this system are offered. Attention is drawn to the need to strengthen the status of ministries as
leading bodies in the system of Сentral executive bodies.
Key words: system of Central executive bodies, ministries, other central bodies of executive
power, State policy, formation of State policy, implementation of State policy.

Вступ. Центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ) є міністерства та інші ЦОВВ – служби, агентства, інспекції, а також утворені відповідно до
Конституції та законів України ЦОВВ і з спеціальним статусом. Відповідно до
ч. 2 ст. 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерства
забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох
сферах, інші ЦОВВ виконують окремі функції з реалізації державної політики.
Однак до цього часу фактично міністерства ще не стали ЦОВВ, провідною функцією яких є формування державної політики. Вид, обраний для іншого ЦОВВ, не
завжди відповідає функціям, які виконує цей орган. Складно відмежувати «функції
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з реалізації державної політики» від «окремих функцій з реалізації державної політики». Законодавство не містить визначення поняття «державна політика». Це призводить до дублювання повноважень цих органів, що ускладнює функціонування
системи ЦОВВ. Розв’язати ці основні проблеми, а також ті, що безпосередньо з ними
пов’язані або випливають з них, важливо насамперед на рівні наукових досліджень.
Літературний огляд. Проблематика організації та діяльності системи органів
виконавчої влади досліджувалася в роботах В. Авер’янова, Ю. Битяка, І. Голосніченка, І. Коліушка, Є. Кубка, В. Цвєткова, О. Фрицького, І. Шопіної та ін.
Дослідження цих авторів містять ґрунтовні теоретичні підходи до побудови,
функціонування системи органів виконавчої влади та її правового забезпечення.
Однак зміна суспільних відносин у цій сфері вимагає наукових розробок,
орієнтованих на розв’язання наявних у сучасній системі ЦОВВ практичних
проблем її організації та діяльності, які достатньою мірою не були предметом
наукового аналізу. Починаючи з 2016 р., центральний рівень виконавчої влади
реформується в межах реформи державного управління1. Серед першочергових ключових завдань цієї реформи є розмежування функцій у системі ЦОВВ.
Це питання є малодослідженим. Без належного теоретичного підґрунтя пропозиції удосконалення правового забезпечення системи ЦОВВ можуть бути неповними або необґрунтованими. Зокрема, нерозв’язаними є такі проблеми, які
обґрунтовують необхідність дослідження.
Постановка проблеми. Міністерства займаються «закриванням контролів» та не здатні якісно формувати державну політику; функція стратегічного
планування відсутня; управління державними підприємствами конфліктує з
функцією формування державної політики та породжує корупцію2. Незважаючи на те, що в положеннях про міністерства функція забезпечення формування державної політики була закріплена, її розуміння та реалізація відрізнялися від тих, що наявні в європейських країнах.
Водночас діяльність інших ЦОВВ продовжує зосереджуватися на розробленні проектів нормативно-правових актів замість якісної реалізації державної
політики. Зазначене стримує значну кількість процесів реформування у державі,
оскільки успішне проведення реформ прямо пов’язане з ефективністю роботи
міністерств. Документи державної політики та стратегічного планування (концепції, стратегії, державні цільові програми, інші документи), які розробляються
міністерствами та затверджуються/схвалюються Кабінетом Міністрів України,
здебільшого не узгоджуються із процедурою бюджетного планування в державі. У міністерствах фактично немає якісної системи моніторингу (контролю)
та оцінювання ефективності реалізації державної політики, що не дає змоги у
разі потреби коригувати відповідну державну політику чи обрані інструменти
для її впровадження. Така ситуація робить наявні документи державної політики
та стратегічного планування декларативними, що зумовлює сприйняття їх як не
обов’язкових для виконання3. Уточнення потребують загальні поняття «мета»,
«завдання», «функція», «повноваження» міністерств тощо4.
Існують проблеми у класифікації інших ЦОВВ. Зокрема, науковці звертають
увагу на те, що в системі органів виконавчої влади є служби, зміст діяльності
яких більше відповідає природі інспекцій; агентства, які не здійснюють управління об’єктами державної власності, а більше відповідають природі служб5.
Мета та завдання дослідження. Тому метою статті є аналіз наявних
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в організації та діяльності системи ЦОВВ проблем і наукове обґрунтування
шляхів їх розв’язання. Завданнями статті є дослідження проблемних питань
правового забезпечення діяльності міністерств, а також правового визначення
видів інших ЦОВВ та розмежування функцій у системі ЦОВВ.
Виклад основного матеріалу. Досвід європейських країн у підходах до
визначення поняття «міністерство» свідчить, що таким терміном позначають
різновид ЦОВВ, який має дві основні ознаки: 1) міністерства відповідальні
за розробку державної політики; 2) міністерства очолюються членом уряду –
політиком, а не державним службовцем.
Поділяємо думку, що головна мета діяльності, завдання та функції окреслюють основне призначення органу влади в суспільстві, забезпечують якісне
виконання його пріоритетів та чітко позиціонують орган влади в системі державного управління. Невизначеність або взаємна неузгодженість місії, завдань і
функцій розбалансовують роботу органу влади, призводять до невиправданого
збільшення затрат людських та матеріальних ресурсів. Головна мета діяльності
органу виконавчої влади – вирішення органом влади суспільних проблем (соціальних, економічних, гуманітарних та інших); завдання – комплекс заходів,
які випливають із головної мети і підлягають розв’язанню для її досягнення,
конкретизують головну мету діяльності органу влади; функція – це діяльність,
пов’язана з отриманням чітко визначеного кінцевого результату, який прямо
відображає досягнення мети та виконання завдань органу виконавчої влади6.
До формування нового складу Уряду (в серпні 2019 р.) в Україні функціонувало 19 міністерств, на кінець 2019 р. – 15 міністерств. Зарубіжний досвід свідчить, що більшість новообраних урядів переглядають структуру Кабінету та
кількість міністерств. Проте загалом розмір і чисельність міністерств у країнах
ОЕСР з 1950 р. різко зросла, потім у середині 1980-х стабілізувалася, і відтоді
навіть зменшилась у деяких секторах економіки. Більшість країн ОЕСР мали
Кабінет або Раду міністрів у складі від 15 до 20 міністрів. Така усталена кількість міністрів Кабінету не дивна, оскільки будь-яка різка реформа чисельності
Кабінету неодмінно відкриє певні нові слабкі місця системи врядування. На
основі розміру Кабінету неможливо робити загальні висновки щодо того, чи
є великі організаційні структури кращими за маленькі, чи ні. Це залежить від
характеру функцій, широкого інституційного контексту, від цілей керівництва,
які воно прагне досягти, та від культури організації7.
Крім цього, зарубіжні експерти зазначали, що високий ступінь фрагментації
сфер державної політики ускладнює досягнення результатів. Фрагментація
водночас збільшує операційні витрати органів (тобто витрати на функції забезпечення діяльності), тим самим відволікаючи важливі ресурси від основних
повноважень. Більш «компактна» організація влади в країнах – членах ЄС не є
результатом тривалого історичного становлення ефективних практик. Велика
частина раціоналізації була результатом політичного наміру підвищити ефективність в умовах фінансової кризи8.
Кількість міністерств в Україні не повинна бути великою, адже «подрібнення» питань державної політики породжує дублювання та конфлікт компетенцій, коли декілька органів одночасно є відповідальними за певну проблему.
Крім цього, кількість міністрів прямо впливає на чисельність Уряду, що також
може відбитися на ефективності роботи останнього9.
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Щодо оптимальної кількості міністерств в Україні, то, на нашу думку, визначальним має бути те, щоб усі напрями державної політики перебували в
сфері впливу Уряду, було відсутнє їх невиправдане подрібнення чи укрупнення
між міністерствами, а також обрана кількість міністерств давала змогу реалізувати Програму діяльності Кабінету Міністрів. Поділяємо підхід, відповідно до
якого сфери, в яких Уряд забезпечує формування державної політики, мають
бути більш чітко визначені, ніж у ст. 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», та деталізовані, наприклад, як це зроблено в законопроекті «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади»10.
Не є досконалим існуючий механізм спрямування та координації діяльності
ЦОВВ через відповідних міністрів. Така модель управління є непослідовною
та має нераціональне поєднання надмірної незалежності ЦОВВ від міністерств
(наприклад, призначення та звільнення керівників, відокремлена правосуб’єктність) і надмірного міністерського контролю щодо внутрішніх управлінських
питань. Це ускладнює перехід ЦОВВ від підзвітності, орієнтованої на процеси,
до підзвітності, орієнтованої на результат. ЦОВВ повинні мати управлінську
автономію і водночас жорсткий режим підзвітності, зосереджений на кінцевих
результатах11. На нашу думку, організація та діяльність системи ЦОВВ буде
більш ефективною, якщо інші ЦОВВ входитимуть до системи міністерств, державну політику яких вони реалізують. Міністр має надавати стратегічні настанови та гарантувати оперативну автономію ЦОВВ.
Погоджуємося з В. Шатілом, що запровадження ЦОВВ під назвою «інші»
мало на меті здійснити їх структурно-функціональну диференціацію, але й
сама назва, і функціональний зміст на сьогодні не тільки відображають логіку
такої ієрархічної побудови, а й заплутують на рівні правозастосування. Якщо
використовувати логіку такої побудови, то поряд з агентствами, службами та
інспекціями слід виділяти ще одну категорію «інших» ЦОВВ, які ні за формою,
ні за функціональною спрямованістю не належать до вищеназваних органів
(наприклад, Пенсійний фонд України, Національна поліція України)12. Потрібно враховувати, що діяльність ЦОВВ не обмежується лише наданням адміністративних послуг, здійсненням контрольно-наглядової діяльності, управлінням об’єктами державної власності, внесенням пропозицій щодо забезпечення
формування державної політики на розгляд міністрів13.
Розв’язання цієї проблеми пропонується в законопроекті «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади», який закріплює можливість створення ЦОВВ з іншою назвою – для виконання інших визначених
законом функцій та повноважень з реалізації державної політики.
Зазначені види інших ЦОВВ були утворені в грудні 2010 р. З метою оптимізації системи ЦОВВ, усунення дублювання їх повноважень, зменшення зменшення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління і був виданий Указ Президента
України «Про оптимізацію системи ЦОВВ»14. Система ЦОВВ була змінена
шляхом ліквідації (реорганізації) державних комітетів, зменшення кількості
ЦОВВ зі спеціальним статусом.
У вересні 2014 р. у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів постанови
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»15 система
ЦОВВ знову зазнала змін. Поряд із тим ці зміни не торкнулися самого прин-
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ципу розмежування органів залежно від пріоритетного напряму їх діяльності,
а стосувалися переважно кількісного складу системи ЦОВВ. Науковці наголошують, що проблема невідповідності назви деяких органів їх функціональному
спрямуванню простежувалася і в даній постанові. Наприклад, залишалося
незрозумілим, чому інспекції, пріоритетною для яких є контрольно-наглядова
функція, було реорганізовано в служби, які передусім мають здійснювати надання адміністративних послуг16. Правильно зазначається, що назва державної
служби має відображати насамперед її функціональне призначення із чітким
визначенням того, що пріоритетними для неї є функція з надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам17.
В основі оптимальної побудови системи ЦОВВ має бути розмежування
функцій з формування державної політики та функцій з реалізації державної
політики. Погоджуємося з думкою фахівців, що існуючу систему ЦОВВ доцільно реформувати, дотримуючись цього підходу.
Формування міністерством державної політики – це аналіз стану справ у
сфері відповідальності міністерства, визначення проблем і варіантів їх вирішення, комунікація із заінтересованими особами та розробка законопроектів,
підзаконних актів, які містять положення державної політики, затвердження
(схвалення) підзаконними актами документів державної політики (концепцій,
стратегій тощо). Міністерства також повинні здійснювати моніторинг та координацію реалізації державної політики. Реалізація державної політики іншими
ЦОВВ – це виконання, практичне втілення у життя цілей і завдань сформованої
та затвердженої державної політики.
Свого часу Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України критикувалася спроба визначити в законопроекті «Про центральні органи виконавчої влади» поняття «міністерство», «інший ЦОВВ» через категорію «державна політика» (зокрема, через загальну характеристику
їх ролі у державній політиці), оскільки чітко не розкривається їх сутність у
зв’язку зі складністю та неоднозначністю самого поняття «державна політика»,
юридичний зміст якого на сьогодні не визначений у законодавстві.
Проведений науковцями аналіз законодавства України свідчить, що термін
«державна політика», а також інші терміни, які пов’язані з ним, поширені в
законодавстві. Але відсутній єдиний підхід до визначення поняття державної
політики, яке тлумачиться тільки стосовно окремих її напрямів. На підставі
аналізу різних точок зору, практики застосування в державній діяльності державну політику пропонується розуміти як досягнення цілей розвитку суспільства в цілому та в окремих сферах суспільного життя18.
І. Коліушко зазначає, що, як правило, під державною політикою розуміють
позицію держави, напрям дії її органів у різних питаннях суспільного життя.
При цьому законодавство вживає конструкцію «державна політика» у різних
сполученнях. Зокрема, відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів
«забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики», «забезпечує проведення фінансової, цінової … політики» тощо. Але найяскравіше про «політичність» органу, тобто формування ним державної політики, свідчить право
такого органу приймати нормативно-правові акти, насамперед вищої юридичної сили, чи принаймні право ініціювати прийняття таких актів.
Отже, можна виділити дві головні ознаки «державної політики»: по-перше,
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це джерело її походження, а саме – держава в особі уповноважених органів, у
тому числі Уряд; по-друге, це обов’язковість дотримання політики всіма іншими
суб’єктами державного механізму. Про «політичність» рішення можна говорити
лише тоді, коли є різні варіанти вирішення певного питання, і від волі суб’єкта та
форми волевиявлення залежить остаточний варіант та його наслідки. Якщо ж дії
суб’єкта регламентовані, тобто за певних умов він зобов’язаний прийняти лише
одне конкретне рішення, то це є звичайне управлінське рішення19.
Підтримуємо визначення державної політики, запропоноване в законопроекті «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади»:
державна політика – закріплені в Конституції та законах України, інших актах
законодавства правила функціонування і стратегічні цілі розвитку держави та
обумовлені ними напрями діяльності держави, схвалені рішеннями уповноважених органів державної влади.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що в основу реформи існуючої системи
ЦОВВ пропонується покласти розподіл функцій з формування державної політики
та функцій з реалізації державної політики. На нашу думку, Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади повинен забезпечувати формування та реалізацію державної політики, міністерства – формувати державну політику та забезпечувати її реалізацію, інші ЦОВВ – реалізувати державну політику.
У законодавстві варто визначити зміст терміна «державна політика».
Завдання та функції міністерств мають бути чітко визначені, що дасть змогу
усунути дублювання повноважень між ними, а також з іншими ЦОВВ. Міністерства повинні напрацьовувати практику аналізу державної політики та стратегічного планування.
Вид кожного іншого ЦОВВ (служба, агентство, інспекція) має відповідати
законодавчо закріпленим для нього функціям. Доцільно ЦОВВ включити в систему тих міністерств, функції з реалізації політики яких вони виконують.
1. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження КМУ
від 24.06.2016 р. № 474-р. Дата оновлення : 26.12.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/474-2016-%D1%80 (дата звернення : 10.01.2020). 2. Державне управління : перезавантаження : матеріали Стратегічної сесії. 3 березня 2017 р., м. Київ. 3. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : розпорядження КМУ від
27.12.2017 р. № 1013-р. Дата оновлення : 19.12.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1013-2017-%D1%80 (дата звернення : 10.01.2020) 4. Проект Концепції щодо визначення рамкової політики для реорганізації системи ЦОВВ в Україні, розроблений дорадчою
групою ЄС з питань реформи державного управління. 5. Білокур Є.І. Функції державного
управління: поняття, особливості, правове регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.07. Одеса, 2015. 23 с. 6. Порядок денний нового міністра: практичність рекомендації
щодо ефективного розв’язання першочергових завдань новопризначеними міністрами та керівниками ін. органів виконавчої влади / за заг. ред. Т. Мотренка. Київ, 2010. С. 23. 7. Модернізація державного сектору: зміна організаційних структур. Policy Brief. 2008. червень. С. 2–3.
8. Концепція щодо визначення рамкової політики для реорганізації системи ЦОВВ в Україні:
проект, розроблений дорадчою групою ЄС з питань реформи державного управління. 9. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія.
Київ : Факт, 2002. С. 48. 10. Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої
влади : проект Закону, підготовлений експертами проекту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління» EU4PAR спільно з громадською спілкою «Коаліція реанімаційний пакет реформ», Центром політико-правових реформ, Офісом реформ КМУ. URL :
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Derets Viktoria. Improvement of legal bases of the system of central bodies of
executive power of Ukraine
Introduction. By this time the ministry has not yet become central bodies of executive
power (CEB), whose leading function is the formation of State policy. The type chosen for
another CEB does not always correspond to the features performed by this organ. It is difficult
to separate the “functions in the implementation of State policy” from “some functions for
implementing State Policy”. The law does not define “public policy”. This negatively affects
the functioning of the CEB system.
The aim of the article. The purpose of the article is analysis of existing problems in organization
and activity of the system of the CEB and scientific substantiation of ways of their solution.
Results. The term “ministry” means a kind of CEB has two main features: 1) The ministry
responsible for the development of State policy; 2) The ministry is headed by a member of the
government-a politician and not a government official.
The main purpose of the executive power-solving body of social problems; Task – A set of
measures that are derived from the main goal and subject to resolution to achieve it, specify the
main purpose of the activity of the Authority; The function is activity related to obtaining a clearly
defined final result which directly reflects the goal achievement and tasks of the executive authority.
As for the optimal number of ministries in Ukraine, we believe that the decisive should
be that all directions of the State policy are in the sphere of influence of the government, their
unjustified chopping or consolidation between the ministries, as well as the chosen The number
of ministries allowed to implement program of CMU.
Along with the agencies, services and inspections should allocate another category of
“other” CEBs, which neither in the form nor on the functional orientation do not belong to
services, agencies, inspections.
State policy-enshrined in the Constitution and laws of Ukraine, other acts of legislation the
rules of operation and strategic objectives of the State and their due directions of activity of the
State, approved by the decisions of the competent bodies of State power.
Conclusions. The basis for the reform of the existing system of COIS proposed to put a division
of functions in the formation of State policy and functions for the implementation of State policy.
The CMU should provide for the formation and implementation of State policy. Ministry – to form
State policy and ensure its implementation. Other CEBs – implement State policy.
The legislation should define the meaning of the term “public policy”. The tasks and
functions of ministries shall be clearly defined. The type of each other CEB (service, Agency,
inspection) shall comply with the legally fixed features for it.
Keywords: system of Central executive bodies, ministries, other central bodies of executive
power, State policy, formation of State policy, implementation of State policy.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ
БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню актуальних питань правового регулювання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні в умовах впровадження реформи фінансової децентралізації. Здійснено аналіз норм чинного законодавства України,
що регулюють ці правовідносини, виявлені роль і місце бюджетів об’єднаних територіальних громад у бюджетній системі України, досліджена методика формування спроможних територіальних громад, оцінено стан законодавчого регулювання у даній сфері.
Зроблено висновки щодо існуючих проблем правового регулювання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад, що потребують вирішення. Наголошено, що
дуже важливим фактором, який повинен враховуватись при створенні об’єднаної
територіальної громади, є її фінансова спроможність. Акцентована увага на необхідності удосконалення механізмів практичної реалізації законодавства у цій сфері.
Ключові слова: бюджетна система, місцевий бюджет, бюджет місцевого самоврядування, бюджет об’єднаної територіальної громади, фінансова спроможність бюджету об’єднаної територіальної громади.
Воротина Н. В. Актуальные вопросы правового регулирования формирования
бюджетов объединенных территориальных общин в Украине
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов правового регулирования формирования бюджетов объединенных территориальных общин в Украине в условиях реализации реформы финансовой децентрализации. Проведен анализ норм действующего
законодательства Украины, регулирующих указанные правоотношения, выявлены роль
и место бюджетов объединенных территориальных общин в бюджетной системе Украины, исследована методика формирования состоятельных территориальных общин, дана
оценка состоянию законодательного регулирования в указанной сфере.
Сделаны выводы относительно существующих проблем правового регулирования
формирования бюджетов объединенных территориальных общин, требующих решения.
Отмечено, что очень важным фактором, который должен учитываться при создании
объединенной территориальной общины, является ее финансовая состоятельность. Акцентировано внимание на необходимости совершенствования механизмов практической
реализации законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова: бюджетная система, местный бюджет, бюджет местного самоуправления, бюджет объединенной территориальной общины, финансовая состоятельность бюджета объединенной территориальной общины.
Vorotina Natalia. Actual issues of legal regulation of formation of budgets of the
united territorial communities in Ukraine
The article is devoted to the research of topical issues of legal regulation of formation of
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budgets of the united territorial communities in Ukraine in the conditions of implementation
of the financial decentralization reform. The analysis of the norms of the current legislation of
Ukraine governing mentioned legal relations has been carried out, the role and place of budgets
of the united territorial communities in the budget system of Ukraine have been identified, also
the methodology for formation of these united territorial communities have been investigated,
and the state of legislative regulation in this area has been assessed.
Conclusions are made regarding the existing problems of legal regulation of the formation
of budgets of the united territorial communities that need to be addressed. It is noted that a very
important factor that should be taken into account when creating a united territorial community
is its financial viability. Emphasis is also placed on the need to improve the mechanisms for
practical implementation of legislation in this area.
Key words: budget system, local budget, local government budget, budget of the united
territorial community, financial solvency of the budget of the united territorial community.

Вступ. Більш ніж п’ять років в Україні здійснюється реформа децентралізації
влади, важливою складовою якої є фінансова децентралізація. У результаті фінансової децентралізації функції, повноваження, фінансові ресурси та відповідальність
передаються з центрального рівня бюджетної системи на місцевий рівень. З огляду
на це метою реформи є підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів і
посилення ролі місцевого самоврядування в цілому. Зазначимо, що саме у процесі
впровадження цієї реформи в Україні було створено об’єднані територіальні громади, що мають власні бюджети, які включені до бюджетної системи України.
Бюджетна система України є дворівневою: вона складається із Державного
бюджету України та місцевих бюджетів. Саме до другої її ланки (до місцевих бюджетів, які включають бюджети місцевого самоврядування) і належать бюджети
об’єднаних територіальних громад. Перелік доходів та видатків як державного,
так і місцевих бюджетів встановлюється Бюджетним кодексом України.
Фінансова децентралізація, що доволі успішно була втілена у законодавство України та практично запроваджена на переважній частині території нашої
держави, призвела до посилення ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі.
Кошти були передані на місця шляхом законодавчих змін, що в багатьох випадках дало змогу фінансувати потреби, які є вкрай необхідними для повноцінного
та якісного життя мешканців територіальної громади. Тому в рамках даного дослідження особливої уваги потребують питання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад і методи досягнення ними фінансової спроможності.
Літературний огляд. Дослідженню питань правового регулювання бюджетної
системи, місцевих бюджетів (у тому числі бюджетів місцевого самоврядування,
що включають бюджети об’єднаних територіальних громад) на різних етапах
розвитку української держави присвячували свої роботи такі фахівці у галузі фінансового права, як Д. Бекерська, Л. Воронова, О. Гетманець, І. Заверуха, Н. Ісаєва, О. Музика, Г. Нечай, С. Ніщимна, З. Перощук, О. Солдатенко, В. Чернадчук,
Н. Якимчук та деякі ін. Ці питання є також об’єктом наукових досліджень фахівців у галузі економіки та державного управління, серед яких можна виділити
праці Я. Казюк, О. Кириленко, І. Луніної, Ю. Раделицького, М. Трещова та ін.
Враховуючи те, що бюджети об’єднаних територіальних громад були виділені
у складі бюджетів місцевого самоврядування у Бюджетному кодексі України не
так давно, особливості правового регулювання їх формування потребують особливої уваги та поглибленого наукового аналізу. Крім того, в умовах здійснення
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реформи фінансової децентралізації, що активно впроваджується в Україні з
2015 р., ці дослідження набувають ще більшої актуальності.
Постановка проблеми. Питання правового регулювання бюджетної системи
з кожним роком набувають дедалі більшого значення в Україні. Якщо раніше
бюджетними питаннями цікавилися переважно фахівці у цій сфері, то на сьогодні вже для значної частини пересічних громадян є очевидним, що стабільне
та безперебійне функціонування бюджетної системи безпосередньо впливає на
якість їхньому життя та добробут, і це стосується не тільки працівників бюджетної сфери. Ще більше громадяни відчули цей зв’язок з впровадженням в Україні
реформи децентралізації влади, важливою складовою якої стала фінансова децентралізація. Територіальні громади чи не вперше стали реальними господарями,
отримуючи кошти для реалізації своїх планів та задоволення найбільш важливих
потреб. В Україні було прийняте законодавство, яким було передбачено створення
об’єднаних територіальних громад та порядок формування їх бюджетів.
У зв’язку із цим поглибленого наукового дослідження потребують питання
правового регулювання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад та їх фінансової спроможності, виявлення прогалин та проблем законодавства у цій сфері, вироблення рекомендацій щодо його удосконалення. Це
необхідно для спрощення практичної реалізації бюджетного законодавства в
об’єднаній територіальній громаді, що повинно мати результатом покращення
рівня життя мешканців цієї території.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є з’ясування ролі та місця
бюджетів об’єднаних територіальних громад у бюджетній системі України,
виявлення особливостей правового регулювання бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації, вироблення пропозицій
щодо реформування законодавства у цій сфері. Для досягнення поставленої
мети планується виконати такі завдання: окреслити загальні питання, що стосуються поняття та складу бюджетної системи України; дослідити питання про
місце бюджетів об’єднаних територіальних громад у складі бюджетної системи
України; показати ґенезу розвитку законодавства, що регулює питання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад; проаналізувати поняття та
правову природу бюджетів об’єднаних територіальних громад та питання їх
фінансової спроможності; виявити новації правового регулювання бюджетів
об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації; зробити висновки щодо стану розвитку, ефективності правового регулювання у
даній сфері та щодо необхідності та напрямів удосконалення законодавства
щодо формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні.
Виклад основного матеріалу. Згідно із Бюджетним кодексом України1 бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджетна система України – це
сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних
устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетним кодексом визначено також структуру бюджетної системи України: вона складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими
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бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети
та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування
є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі
районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
Слід зазначити, що зміни до Бюджетного кодексу, якими до складу бюджетної системи України було включено бюджети об’єднаних територіальних громад, були внесені у 2015 р.2 Основою для цих змін став прийнятий напередодні
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»3, що врегулював дане коло правовідносин.
Таким чином, у результаті фінансової децентралізації з центрального рівня
бюджетної системи на місцевий рівень були передані фінансові ресурси та повноваження. При цьому посилилась фінансова самостійність і роль місцевих
бюджетів, зокрема бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Поняття «бюджети об’єднаних територіальних громад» у Бюджетному кодексі України було визначено лише у 2017 р. (були внесені відповідні зміни до
Кодексу4) – це бюджети об’єднаних територіальних громад, створених згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад, а також
бюджети об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів
України спроможними в порядку, встановленому законом.
На сьогодні Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
регулює не тільки відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також питання добровільного приєднання до
об’єднаних територіальних громад (у зв’язку із внесеними до нього змінами).
Порядок утворення та функціонування бюджетів об’єднаних територіальних
громад також регулюються вказаним законом5. Так, відповідно до ст. 8, бюджети
територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті
сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися. До завершення періоду окремого виконання бюджетів
територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів продовжують здійснювати відповідні бюджетні
установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною
територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення
періоду окремого виконання бюджетів таких територіальних громад функції їх
місцевих фінансових органів здійснюють відповідні місцеві фінансові органи,
створені до об’єднання територіальних громад або сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою (якщо у відповідних
територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені). Залишки
коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що
об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади.
Бюджет ОТГ розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих
бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
Певні особливості має порядок виконання бюджету територіальної громади, що приєдналася до ОТГ, який виконується окремо до закінчення бюджетного періоду (з урахуванням цих особливостей). Так, до завершення періоду окремого виконання бюджету територіальної громади, що приєдналася
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до ОТГ, функції головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів територіальної громади, що приєдналася, продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови об’єднаної
територіальної громади, інших керівників бюджетних установ. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до
рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету приєднаної територіальної громади перераховуються до бюджету ОТГ.
Слід відзначити, що держава здійснює фінансову підтримку добровільного
об’єднання територіальних громад та приєднання до них шляхом надання ОТГ
коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно
з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами ОТГ пропорційно до їх площі та кількості сільського населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою обох цих факторів. Загальний обсяг субвенцій на формування інфраструктури ОТГ визначається законом про Державний бюджет
України, а порядок надання їм субвенцій з державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Надзвичайно важливим є те, що створені об’єднані територіальні громади
повинні бути спроможними. Визначення поняття «спроможні територіальні громади» міститься у Методиці формування спроможних територіальних громад6 –
це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування
забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури,
охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
При формуванні перспективної об’єднаної територіальної громади важливим є попередній розрахунок її фінансової спроможності, який дає змогу оцінити
переваги та ризики такого об’єднання, визначити потребу в пошуку додаткових
коштів та упорядкуванні видатків. З метою надання консультативно-методичної
допомоги працівникам органів місцевого самоврядування експертами Групи
фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (нині –
Міністерство розвитку громад та територій України) за підтримки Програми
«U-LEAD з Європою» та проекту SKL International підготовлено Методичні
рекомендації до порядку розрахунку фінансової спроможності перспективної
об’єднаної територіальної громади. Він дає можливість змоделювати бюджет
перспективної громади, визначити необхідність аналізу резервів для збалансування доходів і видатків, а також спонукає до розгляду можливості збільшення
кількості місцевих рад для об’єднання у фінансово спроможні громади7.
На думку розробників Методичних рекомендацій, у результаті розрахунку
фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади
залежно від значення величини балансу загального фонду місцевого бюджету
можна буде зробити такі висновки. Якщо обсяг доходів дорівнює загальному
обсягу видатків або перевищує видатки – перспективна ОТГ забезпечена фінансовим ресурсом для виконання своїх видаткових повноважень та має потенціал
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для розвитку. Якщо загальний обсяг видатків перевищує обсяг доходів (наприклад,
до 10 %) – перспективна ОТГ забезпечена фінансовим ресурсом для виконання
своїх видаткових повноважень, але варто звернути увагу на структуру бюджету з
метою пошуку шляхів його збалансування (переглянути доцільність проведення
непершочергових видатків, повноваження працівників, рівень використання площ
закладів, можливості залучення додаткових джерел доходів тощо. Якщо загальний
обсяг видатків перевищує обсяг доходів (наприклад, більше ніж на 10%) – формування бюджету такої перспективної ОТГ потребує аналізу можливих заходів з
оптимізації видатків (енергоефективність, раціональне використання площ закладів, тощо) та залучення додаткових джерел доходів (інвентаризація земель, детінізація виплати заробітної плати, створення умов для залучення інвесторів, участь у
конкурсах проектів програм розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та міжнародних грантів тощо).
Розробники Методичних рекомендацій наголошують, що запропонований
порядок розрахунку фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади має рекомендаційних характер, а його результат не варто
сприймати як догму при прийнятті рішення про об’єднання. Проте, якщо результат фінансового розрахунку перспективної ОТГ відображатиме значний
дефіцит бюджету, особливо у разі створення ОТГ із невеликою чисельністю
населення, то варто здійснити інші розрахунки та змоделювати різні варіанти
створення фінансово спроможної ОТГ (можливо, більш укрупненої за чисельністю населення та площею). У результаті добровільного об’єднання територіальних громад має бути створена спроможна об’єднана територіальна громада,
що здатна за наявності власних ресурсів (кадрових, фінансових, економічних
тощо) забезпечити розвиток території, якісне надання соціальних послуг та
сприяти зростанню добробуту мешканців громади7.
Важливо також зазначити, що з листопада 2018 р. по березень 2019 р. експерти Програми «U-LEAD з Європою» провели оцінку організації управління
фінансами в об’єднаних громадах. Це дослідження допомогло зрозуміти рівень
спроможності фінансового менеджменту в ОТГ, визначити належні практики і виклики, а також виявити загальні проблеми для вирішення на національному рівні.
У результаті проведеного оцінювання встановлено, що громадам сьогодні
бракує методологічних рекомендацій та досвіду, зокрема в сферах планування,
виконання бюджету, контролю за веденням обліку й управління фінансовими
ресурсами. Аналіз наявності необхідних для бюджетного процесу документів
показав відсутність затвердженого бюджетного регламенту у 70 % досліджених громад, а також у 40 % ОТГ відсутній затверджений бюджетний календар.
Майже половина громад не оприлюднюють своїх бюджетних запитів,
паспортів бюджетних програм і звітів про виконання бюджетних програм, що
необхідно робити відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, тому їм
рекомендовано звернути увагу на даний факт. Зазначена інформація повинна
бути аргументована та використовуватись у процесі виконання бюджету, зокрема,
в процесі розподілу вільних залишків коштів і коштів, отриманих у результаті
перевиконання дохідної частини бюджету.
В усіх аналізованих громадах при плануванні та виконанні бюджету застосовується програмно-цільовий метод. Втім, працівники фінансових підрозділів
часто вважають його додатковим навантаженням, аніж ефективним методом
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управління фінансовими ресурсами. Більшість громад використовують лише
стандартні показники ефективності/результативності, що не завжди враховують місцеві особливості та не дають змоги оцінити результативність реалізації
програми повною мірою. Результативні показники бюджетних програм часто
не дасть змоги оцінити реальну ефективність бюджетних видатків у різних бюджетних програмах, у більшості випадків вони є формальними по своїй суті та
не відображають специфіки різних бюджетних галузей ОТГ.
Основні рекомендації полягають у такому: сформувати робочі групи для
розробки завдань і показників ефективності для бюджетних програм, які не є
типовими; оприлюднювати результати діяльності робочих груп перед початком
формування бюджетних запитів; проаналізувати якість застосування програмно-цільового методу, включаючи нефінансові показники, ознайомитись із кращими практиками інших органів місцевого самоврядування щодо розроблення
завдань і показників бюджетних програм; проводити додаткове навчання для
керівників фінансових органів та інших відділів, спеціалістів профільного напряму та інших працівників, залучених до підготовки та виконання бюджету за
програмно-цільовим методом, з урахуванням окремих потреб громади; розробити індивідуальні програми та показники, що включали б ґендерні аспекти, за
програмно-цільовим методом; перерозподіляти бюджетні кошти більш ефективно, враховуючи результати аналізу ефективності бюджетних програм8.
Висновки. Таким чином, у результаті фінансової децентралізації у структурі
бюджетної системи України з’явився новий важливий елемент – бюджети об’єднаних територіальних громад. Такі зміни відповідають тенденціям, поширеним у
розвинених демократичних державах світу, а тому вважаємо їх важливими, прогресивними та спрямованими на досягнення фінансової самостійності місцевого
самоврядування з метою якісного забезпечення місцевих потреб.
Бюджети об’єднаних територіальних громад мають ряд особливостей формування, а також повинні бути фінансово спроможними, що на сьогодні є однією із важливих проблем, яку необхідно розв’язати.
Однією із основних особливостей формування бюджетів об’єднаних територіальних громад є те, що вони мають прямі міжбюджетні відносини з
Державним бюджетом України. Щорічним Законом України про Державний
бюджет на планований рік їм затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів (при цьому слід зазначити, що територіальні громади, які не об’єдналися,
не отримують з державного бюджету міжбюджетних трансфертів). Крім тих
доходів, які територіальні громади отримували до їх об’єднання, до бюджетів
ОТГ зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб. За рахунок
бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення самоврядних повноважень, фінансуються видатки, які делегуються державою їм на виконання, а саме: видатки
на утримання закладів бюджетної сфери − освіти, культури, охорони здоров’я,
фізичної культури та спорту, соціального захисту та соціального забезпечення.
Для підвищення ефективності вирішення бюджетних питань в об’єднаній
територіальній громаді нагально необхідною є розробка для них Методичних
рекомендацій з питань планування та виконання бюджету, контролю за веденням обліку й управління фінансовими ресурсами тощо.
Питання фінансової спроможності бюджетів ОТГ є надзвичайно важливими та потребують подальшого вдосконалення механізмів її забезпечення.
РОЗДІЛ
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Vorotina Natalia. Actual issues of legal regulation of formation of budgets of the
united territorial communities in Ukraine
Introduction. More than five years in Ukraine is the reform of decentralization of power,
an important component of which is financial decentralization. The purpose of this reform
is to improve the financial independence of local budgets and strengthening the role of local
government. It is in the process of introducing the reform in 2015 in Ukraine was adopted the
Law of Ukraine “On Voluntary Association of Territorial Communities”, according to which
envisages establishing of united territorial communities and the formation of their budgets.
As a result of financial decentralization is transferring of significant amount of financial
resources to the local level, allowing better fund the needs of the residents of the territorial
community. Given this, it is relevant and important, is to research the peculiarities of legal
regulation of the formation of the combined budgets of territorial communities in Ukraine and
creating of favorable conditions for their financial solvency.
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The aim of the article. The purpose of this article is to elucidate the role and importance
of budgets of the united territorial communities in the budgetary system of Ukraine, revealing
features of their legal regulation in the context of financial decentralization, evaluation of
methods of achieving their financial viability, development of proposals on improvement of
legislation in this area.
Results. Amendments to the Budget Code of Ukraine, according to which budgets of the
united territorial communities were included to the budgetary system of Ukraine, were adopted
in 2015. The basis for mentioned above amendments to the Budget Code of Ukraine was adoption on the eve of the Law of Ukraine “On Voluntary Association of Territorial Communities”.
The notion of “the united budgets of territorial communities” has been determined in
the Budget Code of Ukraine since 2017 as the combined budgets of territorial communities
established in accordance with the law and a long-term plan of formation of territories of
communities, as well as the budgets of the consolidated territorial communities recognized by
the Cabinet of Ministers of Ukraine in the manner prescribed by law.
Definition of “capable territorial communities” as territorial communities of villages
(settlements, cities) that, through voluntary association, are able to provide, on their own or
through the relevant local authorities, an appropriate level of service provision, especially in
the fields of education, culture, health, of social protection, housing and communal services,
taking into account the human resources, financial support and infrastructure development of
the respective administrative-territorial unit, is contained in the Methodology of formation of
capable territorial communities.
When forming a promising unified territorial community is an important preliminary calculation of its financial viability, which allows you to evaluate the benefits and risks of such
associations, to determine the need for additional funds and streamline costs. Methodological
recommendations for the calculation of the financial solvency of united territorial community
were prepared for the proper assessment of the said ability. It gives the possibility to model
the prospective budget of the community, determines the necessity of analysis of reserves to
balance revenues and expenditures, and encourages association in financial viable community.
Conclusions. As a result of financial decentralization is appearance in the structure of the
budget system of Ukraine a new important element – the budgets of united territorial communities. Such the structural changes of budget system are in line with the trends in the developed
democratic states of the world, and therefore should be considered as important, progressive
and aimed at achieving financial solvency of local self-government.
The budgets of the united territorial communities have number of special characteristics
of the formation, must be financially solvent, that today is one of the important problems that
need to be resolved.
One of the main features of formation of budgets of the united territorial communities is
that they have direct interbudget relations with the State Budget of Ukraine. To the budgets
of the united territorial community (hereinafter mentioned as UTC), in addition to their main
income, is credited 60 percent of the tax to incomes of physical persons. The budgets of the
UTC, in addition to the cost of exercising self-governing powers, also finance the expenditure
delegated by the state.
To improve the efficiency to resolve budget issues of united territorial communities it is
extremely important to urgently develop of Methodical recommendations on planning and execution of the budget, control the accounting and financial management, and so on.
The issues of ensuring the financial viability of UTC budgets are extremely important and
need further refinement of the mechanisms to achieve this.
Key words: budget system, local budget, local government budget, budget of the united
territorial community, financial solvency of the budget of the united territorial community.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
ФОРМУВАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Наукова стаття присвячена висвітленню особливостей діяльності місцевих формувань із забезпечення правопорядку в умовах децентралізації виконавчої влади. Встановлено, що місцеві формування утворюються рішеннями місцевих рад у формі комунальних підприємств або як виконавчі органи місцевого самоврядування. Визначені
категорії справ, які розглядаються місцевими формуваннями, та ідентифіковані проблеми в процедурі їх вирішення. Часто ефективність заходів органів місцевого самоврядування з протидії правопорушенням залежить від діяльності державних органів, тому
що представники формувань не можуть самостійно розпочати провадження навіть у
випадках виявлення обставин вчинення певного адміністративного проступку.
Зроблено висновок, що місцеві формування (варти/поліції/дружини) є поширеним
явищем в Україні, однак досі не отримали належного правового регулювання. Їх службовці не мають повноважень поліції, але фактично намагаються перебирати на себе її
повноваження. Також визнана необхідність продовження процесу децентралізації повноважень органів місцевого самоврядування у цій сфері.
Ключові слова: місцеві формування правопорядку, муніципальна варта, інспектори
з паркування, децентралізація виконавчої влади.
Банчук А. А. Административно-правовые основы деятельности местных формирований по обеспечению правопорядка в условиях децентрализации исполнительной власти
Научная статья посвящена освещению особенностей деятельности местных формирований по обеспечению правопорядка в условиях децентрализации исполнительной
власти. Установлено, что местные формирования образуются решениями местных советов в форме коммунальных предприятий или как исполнительные органы местного самоуправления. Определены категории дел, которые рассматриваются местными формированиями, и идентифицированы проблемы в процедуре их решения. Часто эффективность
мероприятий органов местного самоуправления по противодействию правонарушениям
зависит от деятельности органов государственной власти, так как представители формирований не могут самостоятельно начать производство даже в случаях выявления
обстоятельств совершения определенного административного проступка.
Сделан вывод, что местные формирования (стражи/полиция/дружины) распространенное явление в Украине, однако до сих пор не получили должного правового регулирования. Их служащие не имеют полномочий полиции, но фактически пытаются
брать на себя их полномочия. Также признана необходимость продолжения процесса
децентрализации полномочий органов местного самоуправления в этой сфере.
Ключевые слова: местные формирования правопорядка, муниципальная стража,
инспекторы по парковке, децентрализация исполнительной власти.
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Banchuk Oleksandr. Administrative and legal bases of activity of local law enforcement
units in the conditions of decentralization of executive power
The scientific article is devoted to covering peculiarities of local units activities in
providing law and order in the conditions of decentralization of executive power. It is stated
that local units are set up by the decision of local councils as utility companies or as executive
local self government bodies. The categories of cases which are investigated by local units are
determined and the problems in the procedure of their solving are identified. The efficiency
of measures of local self government bodies often depends on the activity of the state bodies
because the representatives of the units can not start proceedings by themselves even when the
circumstances of commitment of a certain administrative offense are identified.
The conclusion is made that local units ( guards/ police) are a wide spread phenomenon in
Ukraine, however, they have not received a proper law regulation so far. Their officers do not have the
authority of police but, in fact, try to take over their powers. It is admitted that there is a necessity to
continue the process of decentralization of the powers of local self government bodies in this sphere.
Key words: local law enforcement units, municipal guards, parking inspectors, decentralization
of executive power

Вступ. Не зважаючи на процес децентралізації влади, який активно проходить в Україні з 2014 року, питання забезпечення правопорядку в громадах досі
не визнається пріоритетом в діяльності органів місцевого самоврядування.
Хоча в окремих територіальних громадах (особливо, в містах) почали активно створювати різноманітні формування місцевого самоврядування з охорони правопорядку під назвами «муніципальні (місцеві) поліції», «муніципальні (місцеві) варти» та «муніципальні (місцеві) дружини» тощо.
Виклад основного матеріалу. Місцеві формування утворюються рішеннями місцевих рад в порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, у формі комунальних підприємств або рідше як виконавчі органи місцевого самоврядування
(наприклад, департамент муніципальної варти Луцької міської ради).
Зокрема, Шостий апеляційний адміністративний суд, розглядаючи справу
№ 810/213/18, у своїй Постанові від 27 листопада 2018 року визнав, що Білоцерківська міська рада Київської області має право утворювати комунальне підприємство «Муніципальна варта» на підставі положень статті 143 Конституції
України, пункту 30 частини 1 статті 26 та статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», а також пункту 5 статті 58 та статті 78 Господарського кодексу України. Суд не взяв до уваги доводи позивача, що створенням
цього комунального підприємства дублюється діяльність вже існуючих правоохоронних органів. Оскільки ця варта «виконує покладені на нього обов’язки
лише у порядку взаємодії з правоохоронними органами та жодним чином не
перебирає на себе повноваження, які законодавчо закріплені за іншим органом».
Також суд не взяв до уваги твердження про можливість обмеження прав осіб
в діяльності цього комунального підприємства: «доводи, що … мешканці міста
Біла Церква можуть бути позбавлені особистої свободи буквально за будь-що,
не беруться до уваги, оскільки тривалість затримання особи-правопорушника
працівниками комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» обмежується часом прибуття на місце виклику працівників
поліції і не може розцінюватися як порушення права на свободу та особисту
недоторканність затриманого правопорушника».
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Утворення муніципальної варти як департаменту у міській раді (виконавчого органу міської ради) також відповідає вимогам Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки «не дублює повноваження органів Національної поліції і такі органи не підміняють її»1.
Ще в одному випадку суд визнав, що міська рада при створенні муніципальної
варти у формі комунального підприємства реалізовує не владні повноваження, а
«організаційно-господарські повноваження у процесі управління господарською
діяльністю (частина 6 статті 3 Господарського кодексу України)»2.
Місцеві формування утворені у формі комунальних підприємств діють відповідно до завдань, покладених на них статутами комунальних підприємств
(муніципальних варт), які затверджуються органами місцевого самоврядування та реєструються в органах юстиції.
Також існує практика, відповідно до якої закріплення положення про муніципальну варту відбувається в основному документі місцевої громади ― Статуті територіальної громади. На сьогодні ці положення закріплені в статутах
міст Львова, Луцька та Тернополя. Так, у частині 3 статті 66 Статуту територіальної громади м. Львова зазначено: «З метою підвищення рівня захищеності життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, сприяння охороні
громадського порядку у м. Львові, запобіганню правопорушенням, посиленню
боротьби зі злочинністю, Львівська міська рада утворює муніципальну варту,
яка утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова»3.
Окремо варто згадати про формування, в назві яких до останнього часу було
присутнє слово «поліція». В окремих містах, наприклад у Вінниці, Дніпрі,
Ужгороді, Тернополі, Луцьку, органами юстиції було зареєстровано комунальні
підприємства з назвою «муніципальна поліція». Вже на той момент Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та
громадських формувань» містив заборону використовувати в назві юридичних
осіб приватного права повне чи скорочене найменування державних органів
або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань. Хоча
комунальні підприємства є юридичними особами публічного права не варто
створювати та реєструвати підприємства таких суб’єктів, які вводять в оману
людей і створюють уявлення, що поряд із централізованою Національною поліцією України існують ще автономні від неї місцеві поліцейські сили.
Як наслідок ця проблема здебільшого вирішена ухваленням Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання
найменування та ознак належності до Національної поліції України» № 2584VIII, який набрав чинності 2 травня 2019 року в частині адміністративної відповідальності за порушення цих правил.
Закон України «Про Національну поліцію» доповнений статтею 5-1, яка передбачає, що використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі
викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно
поліцією, а в інших випадках – за рішенням керівника поліції. А Кодекс України
про адміністративні правопорушення доповнено статтею 184-3 «Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України»,
Наразі більшість «муніципальних (місцевих) поліцій» змінили своє найменування відповідно до ухваленого Закону. Але окремі формування, продовжують
здійснювати свою діяльність із цією назвою.
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Зважаючи на викладене, можна погодитись із визначенням місцевої поліції (варти), яке запропоноване Капітоновою Н. В. «... ним є виконавчий орган
місцевого самоврядування, що створюється місцевою радою, підконтрольний
і підзвітний їй і фінансується з місцевого бюджету з метою забезпечення інтересів територіальної громади та її обслуговування у сфері підтримки правопорядку за умов тісної співпраці та взаємодії з іншими органами правопорядку»4.
При цьому можна виокремити такі ознаки місцевої поліції (варти) в структурі органів публічної влади як виконавчого органу місцевого самоврядування:
1) створюється місцевою радою у структурі її виконавчих органів;
2) фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету;
3) створення є не обов’язком територіальної громади, а її правом;
4) підконтрольна та підзвітна місцевій раді;
5) підпорядкована виконавчому комітету місцевої ради;
6) метою діяльності є забезпечення інтересів територіальної громади та її
обслуговування у сфері підтримки правопорядку;
7) функціонує в тісній співпраці та взаємодії з іншими органами правопорядку;
8) володіє необхідною для реалізації покладених на неї повноважень системою сил, знарядь і засобів;
9) компетенція визначається територіальною громадою відповідно до чинного законодавства;
10) до складу входять лише цивільні особи.
У випадку утворення місцевого формування як виконавчого органу місцевого самоврядування, його службовці отримують відповідний статус, передбачений статтею 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і
статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від
7 червня 2001 року № 2493-III. Так, згідно із зазначеними законами, посадовою особою місцевого самоврядування визнається особа, яка працює в органах
місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Водночас законодавство не передбачає жодних обмежень участь щодо прийняття на роботу осіб до комунального підприємства, окрім загальних положень законодавства України про працю. Фактично, працівником такого місцевого формування може бути будь-який працездатний громадянин, іноземець та
особа без громадянства.
Таким чином, у складі подібних місцевих варт у формі комунальних підприємств можуть теоретично працювати будь-які особи, в тому числі ті, судимість з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку тощо.
Також місцеві формування жодним чином не обмежені в чисельності.
А кількість працівників повністю залежить від розміру фінансування з боку
органу місцевого самоврядування.
Для місцевих формувань не існує жодних спеціальних знаків розрізнення.
На практиці вони використовують однострій подібний до поліцейського чи
міський камуфляж, для того, що їх ідентифікували як органи правопорядку. Це
проявляється по-різному, але мають місце і копіювання емблем МВС та поліції,
і використання погонів, шевронів і нашивок, індивідуальних жетонів, форми,
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включаючи кашкети, зовнішнє оформлення автомобілів, використання шоломів типу «сфера», бронежилетів тощо.
Стаття 140 Конституції України і стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» гарантують право територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Виходячи з положень Закону такими «питаннями місцевого значення» у сфері забезпечення правопорядку визнаються:
- у галузі житлово-комунального господарства: контроль за діяльністю громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного
транспорту; контроль за якістю питної води; контроль за станом благоустрою
населених пунктів; контроль за дотриманням правилами паркування транспортних засобів (стаття 30);
- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства; контроль заходів щодо землеустрою; контроль за поводженням з відходами (стаття 33).
А статті 38 і 38-1 Закону також передбачають повноваження місцевого
самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян, а також у сфері надання безоплатної
правової допомоги.
Згідно зі статтями 218 та 219 Кодексу про адміністративні правопорушення
наразі вже близько 40 адміністративних проступків розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих органах місцевих рад і виконавчими
комітетами місцевих рад. Але цей перелік діянь, що можуть переслідуватися
представниками органів місцевого самоврядування, не охоплює всього спектру
питань, які відносяться до сфери життєдіяльності територіальних громад.
Водночас можливість розгляду справ про адміністративні правопорушення
визнається не власним (самоврядним), а делегованим повноваженням виконавчих органів місцевих рад (підпункт 4 пункту б) частини першої статті 38 Закону).
Здійснена таким чином класифікація законодавця свідчить про те, що повноваження з притягнення до адміністративної відповідальності не вважаються
за своїм змістом «питаннями місцевого значення». Однак за відсутності цих
повноважень у органів самоврядування, вони будуть позбавлені повноцінних
можливостей забезпечити правопорядок на території громад.
Навіть із зазначених вище 40 складів адміністративних проступків, підвідомчих органам місцевого самоврядування (адміністративних комісіям і виконавчим комітетам), лише щодо половини (20) органи мають повну адміністративну
юрисдикцію. Тобто, службовці органу самоврядування уповноважені як складати протоколи про ці види адміністративних правопорушень, так і розглядати
відповідні справи та застосовувати адміністративні стягнення. Зокрема, мова йде
про перевірку додержання таких важливих для безпеки громад правил і порядків,
як правила користування енергією, водою чи газом (стаття 103-1 КУАП), правила
користування житловими будинками і житловими приміщеннями (стаття 150
КУАП), правила благоустрою населених пунктів (стаття 152 КУАП), правила
утримання собак і котів (стаття 154 КУАП), правила торгівлі (стаття 155 КУАП),
в тому числі правила торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами (стаття 156 КУАП) та правила торгівлі на ринках (стаття 159 КУАП) тощо.
Судова практика засвідчує, що найбільшу кількість справ про адміністра-
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тивні правопорушення, які розглядаються органами місцевого самоврядування, становлять:
1) порушення правил благоустрою (стаття 152 КУАП) у вигляді:
- самовільного перекриття проїзду транспортних засобів до внутрішнього
двору багатоквартирного будинку5;
- відмови від укладення договору на вивіз побутових відходів6;
- спалювання сухого листя і гілля7;
- порушення правил паркування транспортного засобу8;
- забруднення води9;
- порушення правил торгівлі10;
- нецільового використання земельної ділянки, наданої для розміщення
парковки автомобілів;
- самовільного використання об’єкта благоустрою (земельної ділянки) для
розміщення об’єктів, які здаються в оренду;
- самовільного встановлення тимчасової споруди (торгового павільйону, гаражу, торгівельної експозиції, рекламної конструкції, паркану).
2) продаж спиртних напоїв, тютюнових виробів неповнолітній особі (частина 2
статті 156 КУАП)11;
3) торгівля з рук алкогольними напоями (частина 3 статті 156 КУАП)12.
В інших 20-ти категоріях справ адміністративні комісії і виконавчі комітети
лише приймають постанови про адміністративні правопорушення. А розпочинати відповідні провадження і складати протоколи про адміністративні проступки уповноважені виключно представники органів державної влади (наприклад, Національної поліції, інспекційних органів і т. д.). Зокрема, слід згадати
такі справи: про порушення вимог охорони культурної спадщини (стаття 92
КУАП), ворожіння в громадських місцях (стаття 181 КУАП), заняття проституцією (стаття 181-1 КУАП), порушення вимог щодо захисту від шуму та правил
додержання тиші (стаття 182 КУАП) тощо.
Отже, ефективність заходів органів місцевого самоврядування з протидії цих
видів адміністративних правопорушень повністю залежить від діяльності органів
державних органів. Тому що представники органів самоврядування не можуть
самостійно розпочати провадження навіть у випадках самостійного виявлення чи
повідомлення їм про обставини вчинення певного адміністративного проступку.
З повноваженнями щодо складенням протоколів про проступки (початком
провадження) на практиці виникають також наступні проблеми. Так, згідно з
пунктом 2 частини першої статті 255 КУАП у справах, які розглядаються адміністративними комісіями і виконавчими комітетами місцевих рад, протоколи
уповноважені складати «посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад». Відповідно до статті 1 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» і статті 2 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року
№ 2493-III посадовою особою місцевого самоврядування визнається особа, яка
працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих
функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Водночас в багатьох громадах на підставі рішень місцевих рад утворені комунальні підприємства з охорони правопорядку та благоустрою, працівникам
РОЗДІЛ 6 • Проблеми адміністративного права та державного управління

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
356
яких надані повноваження щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення на підставі статті 255 КУАП. Такі рішення місцевих рад суперечать законодавству, оскільки працівники комунальних підприємств не можуть
вважатися посадовими особами, яких законодавство (КУАП) уповноважує на
складання протоколів і початок справ про адміністративні правопорушення.
Однак суди не бачать у цьому порушень вимог законодавства і визнають
законними рішення місцевих рад про уповноваження працівників комунальних
підприємств на складення протоколів про адміністративні правопорушення.
Так, у Постанові Апеляційного суду Волинської області від 19 квітня
2018 року № 33/773/202/18 зазначено, що згідно зі статтею 255 КУАП протоколи про правопорушення мають право складати посадові особи, уповноважені
на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. А відповідно
до Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17 лютого 2016 року
№ 107-1 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про
адміністративні правопорушення», посадових осіб департаменту муніципальної поліції міської ради уповноважено складати протоколи про адміністративні
правопорушення. Законність цього повноваження посадових осіб департаменту
муніципальної поліції міської ради підтверджене і в адміністративному суді13.
Іншим прикладом є Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» від
21 грудня 2017 року № 2262-VIII. Він передбачає, що розглядати справи про
адміністративні правопорушення щодо порушення правил паркування і накладати за них адміністративні стягнення можуть інспектори з паркування, які є
посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних або міських рад
(зміни до частини 3 статті 219 КУАП). Необхідність надання таких повноважень
лише посадовим особам органів самоврядування зумовлюється також тим, що
зазначені інспектори також можуть здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів (стаття 265-4 КУАП). Тобто, вони уповноважені обмежувати
користуватися об’єктами права власності громадян на час розгляду їх справ.
Висновки. Таким чином, місцеві формування (варти/поліції/дружини) є поширеним явищем в Україні, яке досі не отримало належного правового регулювання. Їх службовці не мають повноважень поліції, але фактично намагаються
перебирати на себе її повноваження.
Також слід визнати необхідність продовження процесу децентралізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також забезпечити:
- збільшення переліку справ про адміністративні правопорушення, які розглядатимуться представниками самоврядування;
- перетворення повноваження місцевого самоврядування з розгляду справ
про адміністративні правопорушення з категорії делегованого у власне (самоврядне) повноваження;
- надання виключно посадовим особам місцевого самоврядування повноваження щодо складення протоколів про адміністративні проступки і позбавлення працівників комунальних підприємств цієї можливості;
- надання посадовим особам місцевого самоврядування повноваження
щодо складення протоколів про адміністративні проступки у всіх справах, підвідомчих органам самоврядування.
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Banchuk O.A. Administrative and legal bases of activity of local law enforcement units
in the conditions of decentralization of executive power
The scientific article is devoted to covering peculiarities of local units activities in providing law and order in the conditions of decentralization of executive power. It is stated that local
units are set up by the decision of local councils as utility companies or as executive local self
government bodies.
The main features of the law enforcement units are:
- the local councils create them in the structure of its executive bodies;
- the local budget finance them;
- it is the possibility of the local communities to establish them, but not the duty;
- the local councils control them;
- they are under the subordination to the executive committee of the local council;
- the purpose of its activity is to ensure the interests of the local communities and to provide
services in the field of law enforcement;
- their activities are in close cooperation and interaction with other law enforcement agencies;
- they have the necessary system of resources and tools for the implementation their power;
- their competence is determined by the local communities in accordance with legislation;
- members are civilians.
The categories of cases which are investigated by local units are determined and the problems in the procedure of their solving are identified. The efficiency of measures of local self
government bodies often depends on the activity of the state bodies because the representatives
of the units can not start proceedings by themselves even when the circumstances of commitment of a certain administrative offense are identified.
The conclusion is made that local units ( guards/ police) are a wide spread phenomenon in
Ukraine, however, they have not received a proper law regulation so far. Their officers do not
have the authority of police but, in fact, try to take over their powers. It is admitted that there
is a necessity to continue the process of decentralization of the powers of local self government
bodies in this sphere.
This process has to ensure:
- increasing the list of cases of administrative offenses that will be considered by representatives of self-government;
- transformation of the authority of local self-government to consider cases of administrative offenses from the category of delegated to its own (self-governing) authority;
- that only local government officials will have the authority to consider cases of administrative offenses.
Key words: local law enforcement units, municipal guards, parking inspectors, decentralization of executive power
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ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ − НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Ефективна протидія корупції на всіх рівнях не можлива без симбіозу таких її складових як вплив на причини та умови корупції, створення системного антикорупційного
законодавства, його ефективного застосування до всіх без винятку проявів корупції, і насамперед, в органах державної влади. Такий симбіоз здатен принести позитивний результат лише за умови наявності політичної волі керівництва держави. Політична воля − це
«conditio sine qua non» (умова, без якої немає) ефективної протидії корупції.
Ключові слова: корупція, політична воля, протидія корупції, необхідна умова, причини корупції.
Кваша О.А. Политическая воля − необходимое условие эффективного противодействия коррупции
Эффективное противодействие коррупции на всех уровнях невозможно без симбиоза
таких ее составляющих как воздействие на причины и условия коррупции, создание системного антикоррупционного законодательства, его эффективного применения ко всем
без исключения проявлений коррупции, и прежде всего, в органах государственной власти.
Такой симбиоз способен принести положительный результат только при условии наличия политической воли руководства государства. Политическая воля − это «conditio sine
qua non» (условие, без которого нет) эффективного противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, политическая воля, противодействие коррупции, необходимое условие, причины коррупции.
Kvasha Oksana. Political will is a required condition effective combating corruption
Effective counteraction to corruption at all levels is not possible without the symbiosis of
its components such as influencing the causes and conditions of corruption, creating systemic
anti-corruption legislation, its effective application to all, without exception, manifestations of
corruption, and above all, in public authorities. Such symbiosis can bring a positive result only
if the political will of the state leadership is available. Political will is a “conditio sine qua
non” (a condition without which it is) effective in combating corruption.
Key words: corruption, political will, counteraction to corruption, prerequisite, causes of
corruption.
* Kvasha Oksana, Doctor of Juridical Sciences, Full Professor
© О. О. Кваша, 2020

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
360
Новітній етап розвитку правової політики України характеризується системними змінами до законодавства у сфері протидії корупції, зокрема доповненням
Кримінального кодексу новими статтями, змінами існуючих статей, заміною усталених понять, які використовуються у законі, а також узгодженням національного
законодавства з міжнародними стандартами та створенням значної кількості антикорупційних органів. Як відомо, модель спеціалізованих антикорупційних органів
найбільше поширена у країнах Західної Європи. Проте слід визнати, що сукупність усіх цих чинників не гарантує спроможність держави ефективно протидіяти
корупції, суттєво знижувати її рівень, якщо немає реальної політичної волі керівництва держави до рішучих кроків у цьому протистоянні. Ця проблема є головною
для України та має бути вирішена насамперед за наявності політичної волі для
протидії корупції в найвищого керівництва держави та правоохоронної системи1.
Значний внесок у розгляд проблем протидії корупції в Україні внесли такі
вчені як П. Андрушко, Л. Багрій-Шахматов, В. Борисов, О. Бусол, В. Глушков,
В. Грищук, В. Дрьомін, О. Дудоров, З. Загиней, К. Задоя, В. Киричко, О. Костенко,
Р. Максимович, М. Мельник, Д. Михайленко, О. Михальченко, В. Навроцький,
Є. Невмержицький В. Осадчий, А. Савченко, О. Свєтлов, Є. Стрельцов, В. Тацій,
А. Трайнін, В. Туляков, В. Тютюгін, М. Хавронюк та ін.
Не лише в юридичній науці намагаються віднайти шляхи мінімізації корупційних проявів. Верховною Радою України систематично коригується законодавство у сфері протидії корупційним правопорушенням, проте успіхів у
мінімазіції корупційних проявів так і не досягнуто. Корупція була і залишається загрозою для існування багатьох суспільних інститутів. Тому науковці
традиційно приділяють багато уваги пошуку причин такого стану. Насамперед
слід знайти відповідь на запитання «Чому за наявності належної нормативно-правової бази протидії корупції не вдається досягти успіхів у протидії їй?».
До сьогодні в Україні не існувало державної влади, яка б не лише декларувала
прагнення подолати корупцію, а й здійснювала реальні кроки для виявлення і
покарання корупціонерів, насамперед у органах державної влади. Тому метою
цієї статті є визначення місця і ролі політичної волі керівництва держави у підвищенні ефективності протидії корупції та корупційній злочинності.
Нинішня злочинність в Україні є злочинністю кризового типу, сутність якої полягає в тому, що вона породжується соціальною кризою і сама ж поглиблює цю кризу.
Злочинність, у тому числі корупційна, – це феномен реальний, але протиприродний,
бо є проявом порушення законів соціальної природи, з якими має узгоджуватися
суспільне життя людей2. Відповідно в Україні існує корупція так званого кризового типу (стану). Особливістю корупції кризового стану є те, що суспільство – через кризу соціального порядку – не виробляє альтернативних засобів правомірного
використання влади. Громадянам для того, щоб скористатися послугами влади, не
залишається практично, нічого іншого, як вдаватися до корупції3.
В Україні існує розгалужене законодавство у сфері протидії корупції та корупційним злочинам, яке відповідає більшості міжнародних стандартів та вимог у цій сфері. Проте слід констатувати неефективність репресивних заходів
у протидії корупції та корупційній злочинності. Лише репресією не можливо
подолати корупцію. На думку вчених, основна причина недієвості КК України
полягає у тому, що кримінально-правова протидія найбільш небезпечним корупційним злочинам здійснюється на основі норм, застосування яких напряму
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залежить від волі осіб, які самі є елементами корупційних мереж. У зв’язку
із цим чинний КК України пристосований для об’єктивної боротьби тільки з
низовою, епізодичною, децентралізованою та побутовою корупцією4. Із наведеною позицією слід погодитись лише частково. Щодо першого висновку заперечень немає, оскільки застосування норм кримінального закону справді залежить від політичної волі представників органів державної влади, які часто самі
є учасниками корупційних схем. Однак не погоджуюсь з тим, що чинний КК
України пристосований для об’єктивної боротьби тільки з низовою, побутовою
корупцією. КК України пристосований та об’єктивно може бути ефективним і
для протидії найвищому рівню корупції, притягнення до відповідальності так
званих топ-корупціонерів, якщо на те буде політична воля керівництва держави.
О. Михальченко на основі аналізу наукових праць до політичних факторів
корупції в Україні відносить: нестабільну політичну ситуацію в країні; прорахунки в політиці реформування української держави і суспільства; гальмування
назрілих політичних процесів, що призвело до незавершеності формування політичної системи та повільного розвитку політичної структури та свідомості суспільства; політичну нестабільність, яка проявляється у непостійності існуючих
політичних інститутів; дисбаланс функцій і повноважень гілок влади; нерішучість і непослідовність у проведенні суспільних перетворень; відсутність ефективного парламентського контролю за діяльністю вищих посадових осіб виконавчої гілки влади; неефективну державну кадрову політику, а саме наявність
необґрунтовано розширених штатів державних службовців, що призводить до
відсутності належного контролю за їх діяльністю; відсутність належної політичної волі щодо системної протидії корупції; недостатню визначеність, непослідовність і неналежну наукову обґрунтованість здійснюваної антикорупційної
політики; проникнення представників злочинних угруповань до державних органів влади, зокрема до її найвищих рівнів з метою лобіювання власних корисливих інтересів, що протистоять інтересам держави та суспільства; недосконалий механізм фінансування політичних партій та виборчих кампаній5. Позиція
О. Костенка полягає в тому, що олігархія – це особлива форма корупції, тому, не
усунувши від влади олігархів, не можна побороти корупцію6.
Підтвердженням можливості якщо не подолання, то значного зниження
рівня корупції, мінімізації її наслідків для держави і суспільства є досвід Сінгапуру. Аналіз цього досвіду в українській юридичній науці здійснено в багатьох
сучасних наукових розвідках. Позитивний досвід Сінгапуру свідчить про те,
що поєднання ефективної роботи органів кримінальної юстиції, антикорупційних законів, судової системи і адміністративних заходів необхідне для ефективної боротьби з корупцією7. Автор статті детально аналізує ефективність діяльності сінгапурського Бюро з розслідування випадків корупції, однак, на жаль,
не згадує, що це стало можливим завдяки сильній політичний волі лідера Сінгапуру – прем’єр-міністра Лі Куан Ю. Завдяки його принциповій позиції стали
можливими успіхи у протидії корупції. Лі Куан Ю вважається одним із найбільш
видатних політичних діячів ХХ століття, у тому числі завдяки ефективній політиці щодо мінізації корупції, що дало змогу перетворити Сінгапур із британської колонії у високорозвинуту державу. Лі Куан Ю у 1993 році зазначив:
«Коли корупція проникає в усі сфери урядової ієрархії, від глави держави до
дрібних чиновників, проблема особливо ускладнюється. Чистку і дезінфекцію
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слід починати з верхівки, систематично проходячи всі її рівні до самих низин.
Це довга і болісна робота, з якою впорається лише дуже сильна група лідерів,
чиї чесність і моральний авторитет не піддаються жодному сумніву»8. Водночас
ще у ХVІІІ столітті французький правник та політичний мислитель Шарль-Луї
де Монтеск’є констатував, що кожна людина, наділена владою, схильна зловживати нею й утримувати її у своїх руках аж до останньої можливості9. Утримання
влади здійснюється у тому числі за рахунок створення корупційних мереж.
Ефективна протидія корупції на всіх рівнях не можлива без симбіозу таких
її складових, як вплив на причини та умови корупції, створення системного
антикорупційного законодавства, його ефективного застосування до всіх без
винятку проявів корупції на всіх щаблях державної влади. Однак такий симбіоз здатен принести позитивний результат лише за наявності політичної волі
керівництва держави. Я б назвала це «conditio sine qua non» (умова, без якої немає) ефективної протидії корупції в державі, адже з латинської мови «conditio
sine qua non» означає «необхідна умова», необхідна умова настання результату.
Корупцію, як і злочинність, не можна викорінити повністю. На це не здатна
жодна держава. Недарма Е. Дюркгейм ще сто років тому обґрунтував тезу про
«нормальність» існування злочинності, однак лише за умови, що вона досягає, але не перевищує рівня, характерного для суспільства певного типу. Злочинність − нормальне явище тому, що суспільство без злочинності абсолютно
неможливе10. Відповідно про політичну волю слід говорити в контексті мети
суттєвого зниження рівня корупції та корупційної злочинності в Україні.
Д. Михайленко, який присвятив своє докторське дослідження розробці концепції кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні, вважає,
що «у довготривалій перспективі недієвість інституту політичної відповідальності призводить до реалізації народом права на повстання, що обґрунтовано
вченими як конституційний еквівалент права на необхідну оборону, крайнього
засобу (ultima ratio), до якого звертаються в разі неможливості ефективно захистити свої права за допомогою інших, правових механізмів, що реалізуються в
умовах демократичного режиму»11. Отже, чим довше відсутня політична воля
керівництва країни на здійснення реальної, а не удаваної боротьби з проявами
корупції у всіх сферах суспільного життя, тим більш імовірним є виникнення
революційної ситуації та реалізації народом права на повстання. Тим більше,
як правило, партія, яка приходить до влади, одним із своїх гасел завжди має
боротьбу з корупцією. А отже, коли ця передвиборча обіцянка не виконується,
бо відсутня політична воля керівництва країни, немає реальних успіхів протидії корупції, бо ця проголошена боротьба є удаваною, то починається соціально-політичне протистояння народу і чинної влади. Це стосується не лише
України. Доречно згадати події в Румунії 2017 р. (так звана Революція світла),
коли підставою для масових протестів стало рішення уряду країни помилувати
засуджених за корупційні злочини.
М. Мельник констатує, що вияв політичної волі зводиться до того, що за
наявності законних підстав закон має застосовуватися до будь-якої особи, незалежно від займаної нею посади, політичних уподобань, наближеності до політичного керівництва держави та інших суб’єктивних обставин. Головна роль у
формуванні та реалізації політичної волі, як правило, належить Главі держави,
який зазвичай має найбільші повноваження щодо забезпечення національної
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безпеки, керівництва та координації діяльності правоохоронних структур12.
Очевидно, що політична воля глави держави – це не лише його особиста
воля. Акт політичної волі − дуже відповідальний, мужній і ризикований крок,
але залежить він не тільки від власної особистої волі політичного лідера, а й
від якості оточуючого експертного середовища, професіоналізму і порядності
команди, а також налагодженості спеціальної комунікації з громадянами13.
Політична воля в умовах трансформації політичного середовища, якісних
структурних змін, модернізації соціально-політичних інститутів є основою для
прийняття дійових рішень суб’єктами політичного процесу, вдосконалення
політичної системи, налагодження владно-суспільних комунікацій. Політична
воля в сучасних умовах є не лише важливим соціополітичним і психологічним
феноменом, а й особливою якістю суб’єкта політики, що зумовлено політичними традиціями, політичною культурою, політико-ідеологічною системою,
що домінують у певній країні в той чи інший період її розвитку14.
О. Костенко вважає, що соціальний прогрес в Україні, який забезпечить
їй національну безпеку, теж може відбутися лише завдяки залученню наших
громадян у контекст Нового Просвітництва, яке має стати глобальним процесом. Натомість сподівання на те, що самочинно з’явиться звідкись чудодійна
«політична воля» і наведе в Україні лад, є шкідливою ілюзією. Прогресивна
«політична воля» може виникнути лише під впливом громадян, що мають належну соціальну культуру, сформовану Новим Просвітництвом. Це – політична
закономірність15. Слід погодитись із висновком, що для посилення протидії корупції в Україні потрібна тверда політична воля вищого керівництва держави,
яке особистою поведінкою й способом життя демонструє чесність, порядність
і прагнення побороти це явище. Необхідним є також загальне розуміння політичною й управлінською елітою того, що прийняття лише одного, навіть ідеального закону не розв’язує проблеми, має бути задіяно багато інших важелів:
політичних, економічних, соціальних, культурних, етичних та інших16.
Отже, політична воля у протидії корупції – це не просто власна воля політичного лідера (глави держави) як особистості, а й воля осіб з його найближчого оточення. Лише політична воля здатна забезпечити ефективність усіх
інших необхідних складових протидії корупції. Політична воля керівництва
держави − це conditio sine qua non подолання корупції в державі, тобто умова,
без якої не можлива її мінімізація17. Більше того, очевидно, що вимога ця є
першою в ланцюгу інших, які не здатні бути ефективними запобіжниками у поширенні корупції. Якщо відсутня політична воля керівництва держави. Ні інші
політичні умови, ні економічні, соціальні чи законодавчі важелі не принесуть
успіху у зниженні рівня корупції та корупційної злочинності.
Тому перспективним напрямом подальших досліджень цієї проблеми є розробка науково обґрунтованого механізму політичного впливу керівництва держави на ефективність заходів протидії корупції в Україні.
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Kvasha Oksana. Political will is a required condition effective combating corruption.
Effective counteraction to corruption at all levels is not possible without the symbiosis
of such components as influencing the causes and conditions of corruption, creating systemic
anti-corruption legislation, its effective application to all without exception manifestations of
corruption in all levels of state power. However, such a symbiosis can only produce a positive
result if the political will of the state leadership is available. I would call it a «conditio sine
qua non» (a condition without which there is) overcoming corruption in the country, because
in Latin «conditio sine qua non» means «a necessary condition», a necessary condition for the
result. Political will in combating corruption is not only the will of the political leader (head
of state) as an individual, but also the will of individuals from his immediate environment.
Only political will is capable of ensuring the effectiveness of all other necessary components
of counteracting corruption. The political will of the leadership of the state is a conditio sine
qua non of minimizing corruption in the country, that is, a condition without which effective
counteraction to corruption and corruption crime in Ukraine is impossible. The presence
of political will is a prerequisite in the chain of others who are not capable of effectively
preventing the spread of corruption in the absence of political will of the government. No other
political conditions, economic, social or legislative levers will succeed in reducing corruption.
Therefore, a promising direction for further research on this issue is the development of a
scientifically sound mechanism for political influence of the government on the effectiveness
of anti-corruption measures in Ukraine.
Key words: corruption, political will, counteraction to corruption, prerequisite, causes of
corruption.
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Кубальский В.Н. Основы уголовно-правового противодействия сепаратизму
В современных условиях определенного переосмысления требуют традиционные
подходы к уголовно-правовому противодействию сепаратизма. Сделан вывод, что уголовная ответственность за сепаратизм как явление вообще невозможна. Она может
наступать только за конкретные преступные деяния, в которых проявляется сепаратизм как явление. Нецелесообразным следует признать дополнение действующего
УК Украины специальной статьей «сепаратизм». Определен перечень и сущность так
называемых сепаратистских преступлений.
Ключевые слова: сепаратизм, территоральная целостность и неприкосновенность, «сепаратистские» преступления, уголовная ответственность.
Kubalskyi Vladyslav. Bases of criminal legal counteraction to separatism
In the modern conditions traditional approaches to the criminal law opposition to separatism require certain rethinking. It is concluded that criminal liability for separatism as
a phenomenon is generally impossible. It can occur only for specific criminal acts in which
separatism is manifested as a phenomenon. It is unreasonable to recognize the addition of the
current Criminal Code of Ukraine with a special article for separatism. The list and essence of
so-called «separatist» crimes are defined.
Key words: separatism, territorial integrity and inviolability, «separatist» crimes, criminal
responsibility.

Вступ. Значного поширення набув термін «сепаратизм», який часто вживається в науковій і публіцистичній літературі й характеризує негативні явища
в суспільстві, спрямовані на порушення цілісності держави1. Як зазначено в
Національній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень, проблема сепаратизму (від лат. separatus – відокремлення) – одна з найбільш складних, оскільки безпосередньо пов’язана з питаннями існування держав, зміною
їх кордонів та утворенням нових держав2. Як зазначається в численних аналітичних доповідях та підтверджується вироками судів діяльність т.зв. «ДНР»
і «ЛНР» є злочинною і містить ознаки сепаратизму, оскільки вона порушує
територіальну цілісність держав.
Стан дослідження. Аналізу проблем кримінально-правової протидії сепаратизму присвячені наукові праці В. Батиргареєвої, Т. Беркій, Д. Вітрової, М. Волкова, К. Данченка, В. Дівак, С. Дрьомова, Д. Зоренка, І. Кресіної, С. Кучерини,
Ю. Луценка, Н. Нетеси, Н. Савінової, А. Савченка, Є. Сергуна, М. Стиранки,
О. Резнікової, М. Рубащенка, В. Руфанової, Я. Соловея, Г. Татаренко, В. Тимошенка, Д. Ткаченка, О. Чувакова, К. Юртаєвої та інших вчених. Треба зазначити,
що зазначені проблеми розглядалися у наукових працях переважно фрагментарно.
Серед зазначених вчених на дисертаційному рівні здійснює дослідження цього
явища М. Стиранка (тема – «Кримінально-правова характеристика сепаратизму в
Україні»). Сепаратизм як явище виступає предметом досліджень переважно істориків, психологів, політологів, філософів та соціологів. На сьогодні бракує ґрунтовних наукових праць, присвячених кримінально-правовим аспектам протидії
сепаратизму, які б враховували сучасні особливості та тенденції його розвитку.
Постановка проблеми дослідження. Кримінально-правова складова є
найважливішим елементом державно-правового механізму протидії сепаратизму. Існуюча система кримінально-правової охорони державного суверенітету та територіальної цілісності та недоторканності повинна бути спрямована
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на захист від усіх існуючих і можливих проявів сепаратизму з урахуванням
сучасних тенденцій його розвитку.
Мета та завдання дослідження. Мета статті полягає у дослідженні засад
кримінально-правової протидії сепаратизму. Для досягнення задекларованої
мети необхідно вирішити такі завдання: 1) дослідження сепаратизму як явища;
2) визначення сучасних особливостей та тенденцій розвитку сепаратизму;
3) аналіз положень Кримінального кодексу України, які є нормативною основою протидії цьому негативному явищу та передбачають кримінальну відповідальність за так звані сепаратистські злочини.
Виклад основного матеріалу. На думку Д. Ткаченка, сепаратизм є соціально-політичним феноменом, що породжується конфліктною взаємодією між регіоном суверенної держави, що прагне геополітичного, правового, економічного
або етнонаціонального відокремлення, яке реалізується шляхом сецесії, іредентизму або політичної автономізації, та центральною владою держави, що намагається зберегти суверенітет держави, забезпечити її єдність та цілісність території
різноманітними засобами3. При цьому сепаратизм може і не виявлятися у «чистому вигляді», але тісно переплітатися з тероризмом національно-політичної
спрямованості, міжетнічними та міжконфесійними конфліктами, посяганнями
на рівноправність громадян тощо4. Сепаратистські процеси підривають основи
громадянського миру в державі, знижують її міжнародний престиж, ставлять під
сумнів легітимність центральної влади, призводять до кризи загальнодержавної
політики та, створюючи загрозу державному суверенітету, підривають територіальну цілісність держави, оскільки безпосередньо пов’язані з питанням зміни її
кордонів та утворенням нових держав. Прояви сепаратизму сприяють зростанню
злочинності в державі, зокрема екстремізму, тероризму, а також порушують політичні та соціально-економічні права громадян5.
Не можна не погодитися з А. Савченком у тому, що особливістю сучасного
сепаратизму є те, що в ньому переважають не тільки класичні (силові), а й так
звані «гібридні» методи впливу для досягнення своїх цілей. Щодо «гібридних»
методів, які наразі застосовують сепаратисти, то вони включають різні типи та
способи протиправної діяльності, тобто відбувається поєднання, наприклад, типових прийомів ведення бойових дій (застосування військовослужбовців і техніки під прапорами та знаками розрізнення, що символізують сепаратистські організації) і нетипових прийомів (використання військовослужбовців з регулярної
армії інших країн без знаків ідентифікації – «зелених чоловічків», захоплення
державних або громадських споруд начебто волею народних мас, розміщення
попереду сепаратистських сил цивільних осіб як «живого щита», ведення партизанської і підривної діяльності, інформаційна пропаганда, здійснення кібератак,
послаблення економіки держави через друк фальшивих грошей тощо)6.
Поняття «сепаратизм» використовується в низці нормативно-правових актів України, ухвалених останнім часом у зв’язку з активізацією сепаратистської
діяльності. Однак визначення поняття «сепаратизм» ці нормативно-правові
акти не містять. За визначенням, яке міститься у вітчизняній Юридичній енциклопедії, сепаратизм – це «рух, спрямований на відокремлення від держави
частини її території та населення»7. Існуючі в науковій літературі визначення
сепаратизму переважно зводяться до розуміння його як теорії, політики та/або
практики (діяльності) відособлення, відокремлення частини території країни з
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метою: а) утворення нової самостійної держави або б) отримання статусу дуже
широкої автономії (наявність останньої альтернативної мети поділяють не всі)8, 9.
У ст. 1 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та
екстремізмом від 15 червня 2001 р. (зазначена Конвенція охоплює обмежену кількість держав – учасниць Шанхайської організації співробітництва – Республіку
Узбекистан, Китайську Народну Республіку, Республіку Таджикистан, Республіку
Казахстан, Киргизьку Республіку, Російську Федерацію) визначено, що сепаратизм – будь-яке діяння, спрямоване на порушення територіальної цілісності держави, у тому числі на відокремлення від неї її частини, або дезінтеграцію держави,
вчинене насильницьким шляхом, а рівно планування і підготовка такого діяння,
пособництво його вчиненню, підбурювання до нього, і яке переслідується у кримінальному порядку відповідно до національного законодавства сторін10.
В умовах збройного конфлікту на території України та проведення Операції
об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей у слідчо-судовій
практиці не було вироблено єдиних підходів до кваліфікації злочинних проявів,
що мають місце в цих регіонах. К. Юртаєва цілком обґрунтовано у зв’язку з цим
звертає увагу на проблеми, які виникають при кваліфікації терористичних злочинів та їх відмежування від злочинних проявів сепаратизму. Протягом здійснення
сепаратистської, екстремістської діяльності не можна повністю виключити можливості вчинення терористичних актів, які не є обов’язковим складовим елементом сепаратизму та екстремізму11. Слід при цьому враховувати, що сучасний
сепаратизм – явище доволі складне, яке тісно пов’язане безліччю невидимих
зв’язків із різного роду терористичними та екстремістськими організаціями12.
У Концепції боротьби з тероризмом в Україні (затвердженій Указом Президента України від 5 березня 2019 р. № 53/2019) наголошується, що на цей
час найбільшу терористичну загрозу для України становить агресивна політика РФ, спрямована на дестабілізацію ситуації в державі, у тому числі шляхом
інспірування сепаратистських проявів і всебічної підтримки диверсійно-терористичної діяльності маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Останнім часом
імовірність поширення тероризму в Україні набуває загрозливого характеру,
чому сприяють активізація в Україні сепаратистських рухів та провокування
таких настроїв у місцях компактного проживання національних меншин13.
У рекомендаціях аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень вказується, що складність застосування відповідного законодавства України полягає у відсутності законодавчого визначення поняття «сепаратизм». З огляду на це Верховній Раді України рекомендовано закріпити
на законодавчому рівні визначення відповідного терміна, зокрема шляхом прийняття окремого закону14. При цьому слід розрізняти сепаратизм як явище та
відповідно сепаратистську діяльність як суто предметно-практичну сторону
явища. З позицій діалектики сепаратизм – це явище загальне, сепаратистська
діяльність – особливе.
Деякі вітчизняні та зарубіжні вчені позитивно вирішують питання про доцільність передбачення у КК спеціальної статті про відповідальність за сепаратизм15, 16. Зокрема, О. Чуваков пропонує перейменувати ст. 110 «Посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України» КК України на «Сепаратизм». Таке формулювання, на його думку, справедливо підкреслює юридичну
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природу цього злочину17. На нашу думку, такі підходи слід визнати концептуально хибними. Назва статті «Сепаратизм» є невдалою, тому що кримінальна
відповідальність за сепаратизм як явище взагалі неможлива. Вона може наставати лише за конкретні злочинні діяння, в яких проявляється сепаратизм
як явище. Доречно навести думку вітчизняного дослідника М. Рубащенка: «У
зв’язку з цим навряд чи можна погодитися з міркуваннями, викладеними в окремих джерелах, про необхідність криміналізації (подальшої криміналізації)
сепаратизму як такого»18. Він вважає недоцільним і небезпечним в аспекті дотримання прав людини використання в тексті кримінального закону слова «сепаратизм»19, оскільки термін «сепаратизм» має неоднозначну інтерпретацію як
за змістом, так і за обсягом цього поняття; його визначення відсутнє не тільки
в нормативно-правових актах України, а й в універсальних міжнародних договорах; цей термін також не використовується в кримінальному законодавстві
провідних демократій світу20. Окрім того, проведений Б. Стиранкою аналіз положень кримінальних кодексів Австрії, ФРН, Франції, Швеції, Латвії, Іспанії,
Данії, Естонії, Польщі та пострадянських держав засвідчив, що у жодному з
них поняття «сепаратизм» не використовується21.
Законом України «Про внесення зміни до КК України щодо кримінальної
відповідальності за фінансування сепаратизму» від 19 червня 2014 р. КК України доповнено ст. 1102 «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
зміни меж території або державного кордону України». Виходячи зі змісту та
назви зазначеного Закону злочини, які охоплюються поняттям «сепаратизм»,
передбачені ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» та 110 «Посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України» КК України.
Як зазначають В. Батиргареєва і Н. Нетеса, сепаратизм може виявлятися в
найрізноманітніших діях: від пропагандистських акцій, діяльності політичних
партій, громадських рухів, масових акцій, у тому числі референдумів, до терористичних актів22. Зазначене вплинуло на те, що в юридичній літературі не
знайшло однозначного вирішення питання, які злочини охоплюються поняттям
«сепаратизм». У його вирішенні М. Стиранка виділяє три підходи: дії, вчинені з
метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст. 110 КК України), а також дії,
вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або
захоплення державної влади (ст. 109 КК України); умисні дії, вчинені з метою
зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку,
встановленого Конституцією України (ст. 110 КК України); фактично усі злочини проти основ національної безпеки України23. В іншій своїй науковій праці
зазначений вчений, досліджуючи видовий об’єкт складів злочинів, які регламентують кримінальну відповідальність за сепаратизм, пропонує їх поділити
на дві групи. Перша група злочинів, а саме ті, юридичні склади яких містяться
в статтях 110, 110-2, 111, 436, 437, 447 КК України, посягають на відносини із
забезпечення територіальної цілісності та недоторканності. Друга група злочинів, передбачених статтям 109, 1102 (має складний об’єкт) КК України, порушує
правовий режим зміни суспільних відносин, які забезпечують територіальний
устрій24. Отже, до злочинів, які передбачають кримінальну відповідальність за
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сепаратизм, вчений відносить низку злочинів, передбачених розділом І «Злочини проти основ національної безпеки України» та розділом XX «Злочини
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» КК України.
На думку А. Савченка до типових злочинів, пов’язаних із сепаратизмом
(так званих сепаратистських злочинів), слід віднести: фактично всі злочини
проти основ національної безпеки України (зокрема, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної
влади – ст. 109 КК, посягання на територіальну цілісність та недоторканність
України – ст. 110 КК, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни
чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни
меж території або державного кордону України – ст. 1102 КК, державна зрада –
ст. 111 КК); створення не передбачених законом воєнізованих або збройних
формувань (ст. 260 КК); захоплення державних або громадських будівель чи
споруд (ст. 341 КК) та деякі інші чи суміжні злочини. У своїх найбільш крайніх формах сепаратизм може виявлятися у вчиненні злочинів терористичного
характеру, умисних вбивствах, геноциді тощо25. Слід зазначити, що перелічені
злочини не у всіх випадках можна визнати так званими сепаратистськими.
Д. Вітрова, досліджуючи суб’єктивну сторону сепаратизму, до так званих
«сепаратистських» відносить лише злочини, передбачені статтями 109 та 110
КК України26. Такий підхід відповідає положенням Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму» від 19 червня 2014 р. В іншій своїй
науковій праці Д. Вітрова злочином, який може містити ознаки сепаратизму,
визнає також «державну зраду»27. Така пропозиція заслуговує на підтримку,
оскільки, виходячи зі змісту диспозиції ч. 1 ст. 111 КК України, державна зрада
є діянням, умисно вчиненим громадянином України, зокрема, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Однією з форм об’єктивної сторони державної зради, передбаченої диспозицією ч. 1 ст. 111 КК,
може бути надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Як вказує З. Загиней, надання допомоги може полягати й у тому, що громадянин України може вчиняти певні дії, що є частиною загального плану іноземної
держави, іноземної організації або їх представників щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України28. Формами підривної діяльності визнається, зокрема, будь-яка діяльність, пов’язана зі: 1) спробою зміни території
України (шляхом, наприклад, організації не передбачених Конституцією України
референдумів з територіальних питань) або 2) розпалювання сепаратистських
настроїв серед населення окремих регіонів29. Іншою формою об’єктивної сторони державної зради, передбаченою ч. 1 ст. 111 КК, є перехід на бік ворога в
період збройного конфлікту, який може мати місце і в формі вступу громадянина
України до незаконних формувань, зокрема, сепаратистського характеру30.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Кримінальна відповідальність за сепаратизм може наставати лише
за конкретні злочинні діяння, в яких проявляється сепаратизм як явище. У зв’язку з
цим недоцільними слід визнати пропозиції щодо законодавчого визначення складу
злочину «сепаратизм» через особливу складність цього поняття, адже сепаратизм – це комплекс дій, а стаття зазвичай передбачає відповідальність за конкретне
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діяння. На сучасному етапі з метою забезпечення системної протидії цьому негативному явищу доцільно ухвалити спеціальний закон про протидію сепаратизму.
Кримінальна відповідальність за сепаратистську діяльність настає переважно за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України» КК України. Так званими сепаратистськими можуть виступати також злочини, передбачені ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», ст. 1102
«Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або
державного кордону України», ст. 111 «Державна зрада». До так званих сепаратистських можуть бути віднесені інші злочини у певних випадках. Слід
враховувати, що сепаратистська діяльність може супроводжуватись вчиненням
злочинів, передбачених ст. 258 «Терористичний акт», ст. 2583 «Створення терористичної групи чи терористичної організації», ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», ст. 341 «Захоплення
державних або громадських будівель чи споруд» та ін.
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Kubalskyi Vladyslav. Bases of criminal legal counteraction to separatism.
The criminal-law component is the most important element of the state-legal mechanism
for combating separatism. The existing system of criminal-law protection of state sovereignty
and territorial integrity and inviolability should be aimed at protecting against all existing and
possible manifestations of separatism, taking into account current trends of its development.
The methodological basis of the proposed article is traditional. In particular, used system-structural and formal-logical methods, which are covered by the general method of dialectical cognition.
Criminal responsibility for separatism can only occur for specific crimes in which separatism is manifested as a phenomenon. In this regard, it is inappropriate to accept proposals for the
legislative definition of the composition of the crime of “separatism” because of the particular
complexity of this concept, because separatism is a complex of actions, and the article usually
assumes responsibility for a specific action. At the present stage, it is advisable to adopt a special
law to counteract separatism in order to systematically counteract this negative phenomenon.
Criminal responsibility for separatist activity comes mainly under Art. 110 “Attack on the
territorial integrity and inviolability of Ukraine” of the Criminal Code of Ukraine. The so-called
“separatist” acts may also be crimes under Article 109 “Actions aimed at violent alteration or
overthrow of the constitutional order or seizure of state power”, 1102 “Financing actions taken for
the purpose of violent alteration or overthrow of the constitutional order or seizure of state power,
changes of borders of the territory or state border of Ukraine”, 111 “State treason”. The so-called
“separatist” can be attributed to other crimes in certain cases. The so-called “separatist” can be
attributed to other crimes in certain cases. It should be borne in mind that separatist activities may
be accompanied by the commission of crimes under Articles 258 “Terrorist Act”, 2583 “Creation
of terrorist group or terrorist organization”, 260 “Creation of non-statutory paramilitary or armed
formations”, 341 “Capture of state or civil structures” etc.
Key words: separatism, territorial integrity and inviolability, «separatist» crimes, criminal
responsibility.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ З
ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ
У статті відзначається необхідність вивчення особистості злочинця з позиції
соціально-натуралістичної кримінології і аргументовано, в чому полягає перспективність
такого підходу. Наголошується на тому, що застосування найбільш ефективного методологічного інструменту в процесі дослідження особистості злочинця дає можливість віднайти ефективні заходи протидії злочинності.
Ключові слова: особистість злочинця, соціально-натуралістична кримінологія, протидія
злочинності, механізм породження злочинності, структура злочинця, комплекс сваволі та
ілюзій, воля і свідомість людини.
Козлюк Л.Г. О необходимости изучения личности преступника с позиции социально-натуралистической криминологии
В статье отмечается необходимость изучения личности преступника с позиции
социально-натуралистической криминологии и аргументировано в чем заключается перспективность такого подхода. Подчеркивается, что применение наиболее эффективного
методологического инструмента в процессе исследования личности преступника дает
возможность найти эффективные меры противодействия преступности.
Ключевые слова: личность преступника, социально-натуралистическая криминология,
противодействие преступности, механизм порождения преступности, структура преступника, комплекс произвола и иллюзий, воля и сознание человека.
Kozlyuk Liudmyla. The Importance of Studying Issues Related to the Identity of the Perpetrator from the View of Socio-naturalistic Criminology
The article analyzes the identity of the perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology. It is argued that applying of more effective methodological instrument in the process of exploring the identity of the perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology gives opportunity
to find effective measures to oppose criminality.
Key words: the identity of the perpetrator, socio-naturalistic criminology, opposition to criminality, mechanism of criminality creations, structure of the criminal, complex of arbitrariness and
illusions, will and consciousness of the person.

Вступ. Наразі актуальною для кримінології є необхідність істотно оновити
свій методологічний інструментарій, щоб перейти на більш якісний рівень
розв’язання проблем протидії злочинності та забезпечення правопорядку у цілому. Адже злочинність, яка є сьогодні в Україні, – це не просто якесь ізольоване
явище, а органічний наслідок (і симптом) більш фундаментального явища – соціальної кризи в Україні. Саме так її треба сприймати! Це, означає, що сьогодні
злочинність в Україні є злочинністю кризового типу, сутність якої полягає у тому,
що вона породжується соціальною кризою і сама ж поглиблює цю кризу1.
*Kozlyuk Liudmyla, Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)
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Особистість злочинця є своєрідним центром, який дає можливість «запустити» механізм злочинної поведінки. Тому властивості, які тією чи іншою
мірою дають можливість реалізуватися такому механізму, потребують серйозного вивчення, адже від цього залежить ефективна протидія злочинності.
Огляд досліджень. Дослідження проблем особистості злочинця займалися
не лише відомі українські та зарубіжні кримінологи, а й антропологи, психіатри, психологи, медики, соціологи, філософи. Серед них можна назвати Г. Тарда,
І. Ланге, Б. Скіннера, Е. Дюркгейма, Е. Фромма, Р. Мертона, Т. Селліна, Е. Сатерленда, О. Костенка, В. Голіну, Г. Міньковського, О. Квашу, Ю. Антоняна, К. Игошева, А. Долгову, В. Філімонова, А. Зелінського, В. Бурлакова, Н. Кузнєцову,
Г. Аванесова, А. Закалюка, І. Ноя, І. Карпеця, В. Кудрявцева, С. Познишева та ін.
Незважаючи на здобутки зазначених авторів, розвиток кримінології в умовах глобалізації та загострення соціальних конфліктів змушує шукати дієві методи розв’язання складних кримінологічних проблем, до яких належить і особистість злочинця.
Постановка проблеми. Без застосування найбільш ефективного методологічного інструменту в процесі дослідження особистості злочинця не можливо
визначити причини і умови злочинності, а відповідно віднайти ефективні заходи протидії їй. У зв’язку з цим вирішальне значення у цьому питанні має методологічний інструментарій, за допомогою якого здійснюється дослідження
особи злочинця у кримінології. Так, проблема ефективних досліджень особистості злочинця є ключовою у кримінології тому, що її вирішення є необхідною
умовою успішності протидії злочинності у нашій державі.
Мета даного дослідження полягає у визначенні перспективності пізнання
особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної кримінології.
Основний матеріал. Поступово у теорії кримінології відбувається переосмислення проблеми протидії злочинності, оскільки все очевидніше стає, що
розв’язання проблем, які існують у сучасній кримінології, не можливо без застосування принципово нового, ефективного методологічного підходу. Такий
стан речей зумовлений і тим, що критичними для правознавства є виклики на
межі XXI ст., що ставлять нові завдання перед дослідженнями правової складової сучасного соціуму, який сьогодні дедалі більше набуває ознак постіндустріального чи інформаційного суспільства. Адже кожний історичний період
характеризується певними стереотипами сприйняття навколишнього середовища, «науковою картиною» світу, яка відображає відповідний рівень розвитку
пізнавальних можливостей людини та суспільства, що супроводжується як науковими реформами, так і революціями. Звідси важливий висновок про те, що
уточнення предметного поля теорії права та правознавства в цілому має спиратися передусім на оновлення методологічного арсеналу наукових досліджень2.
Свого часу Ч. Беккаріа дав поштовх у розвитку кримінології. А причиною
такого стрімкого позитивного руху були його ідеї, які ґрунтувалися на натуралістичній ідеології3. Сучасна кримінологія теж потребує такого поштовху, і фактично
він відбувся з відродженням натуралістичної юриспруденції4. Вона дала стимул для
розвитку сучасної кримінології, заснованої на соціально-натуралістичній доктрині,
місія якої полягає у подоланні кримінологічного позитивізму, що породжує волюнтаризм і утопізм у протидії злочинності. Практичне значення «соціально-натуралістичної» кримінології полягає також у тому, що вона, засновуючись на принципі
соціального натуралізму, сприятиме розвитку концепцій, що спрямовуватимуть
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практику протидії злочинності в напрямі узгодження поведінки людей із законами
соціальної природи (у тому числі з законами природного права)5.
Очевидно, що численні форми злочинної поведінки не можна пояснити,
залишаючись у рамках методології, заснованої на позитивістській доктрині. Як
влучно зазначив професор О. Костенко, «позитивізм, який уразив українську
кримінологію, призводить до того, що реформи у сфері протидії злочинності є
проявом сваволі й ілюзій реформаторів, які не керуються прогресивною кримінологічною доктриною, бо є у полоні позитивізму, тобто приймають видимість
за дійсність»6. Подальший стабільний розвиток кримінології, зокрема вивчення
особи злочинця, не можливий без звернення до «соціально-натуралістичної» методології, розробка якої у кримінологічних дослідженнях розпочалася з 1990 р.7,
і дала змогу по-новому ефективно розв’язати складні проблеми кримінології.
Дослідження особистості злочинця та властивостей, які їй притаманні,
було, є і буде актуальним у кримінологічній науці, оскільки це основне джерело, що дає можливість пізнати причини й умови злочинності, а відповідно, і
запропонувати ефективні заходи протидії їй. Не випадково у кримінології при
вивченні причин злочинності важливе значення має співвідношення біологічного і соціального в механізмі породження злочинності.
Виділяють три підходи такого співвідношення: соціологічний, біологічний та
соціально-біологічний. Соціологічний підхід вирішального значення у механізмі
породження злочинності надавав соціальним властивостям людини та ігнорував
роль біологічних чинників у цьому механізмі. У свою чергу, біологічний підхід
вирішального значення надавав біологічним властивостям людини, а заперечував соціальні. І лише соціально-біологічний підхід визнавав, що соціальні і біологічні властивості відіграють певну роль у механізмі породження злочинності.
Слід підкреслити, що розвиток кримінологічної науки на новій прогресивній кримінологічній доктрині, заснованій на принципі соціального натуралізму,
засвідчив, що ефективним серед названих підходів може бути соціально-біологічний підхід за умови пізнання ролей і меж дії соціального і біологічного чинників у структурі людини, у тому числі й злочинця. Так, соціальним чинником
в структурі злочинця як людини є комплекс сваволі і ілюзій, котрий виконує
роль причини злочинного діяння.
Біологічним чинником у структурі злочинця як людини є фізіологічні і психологічні властивості, котрі виконують роль умов: 1) для формування у даної
людини комплексу сваволі і ілюзій; 2) для прояву цього комплексу у вигляді
того чи іншого певного злочину. Тобто ніякі фізіологічні чи психологічні властивості людини не можуть вважатися причинами злочинності, але вони можуть відігравати роль лише умов8.
Таким чином, через призму соціально-натуралістичної кримінології стало зрозуміло, що соціально-біологічний підхід у механізмі породження злочинності є
перспективним за тієї умови, що прибічники цього підходу визначають, яку роль і
в яких межах відіграють соціальні і біологічні властивості особистості злочинця.
Соціально-натуралістична кримінологія дає чіткі відповіді на архіважливі
питання, які виникають при дослідженні особистості злочинця. Саме з пошуку
відповідей на проблеми, «які властивості притаманні особистості злочинця», і
розпочався пошук нової кримінологічної доктрини9, яка і стала основою соціально-натуралістичної кримінології.
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Відповідно до доктрини соціального натуралізму людина – це істота, яка на відміну
від інших істот здатна існувати не лише за законами фізичної і біологічної природи, а
й за законами соціальної природи. Ця здатність жити за законами соціальної природи
забезпечується формуванням у людини волі й свідомості10. Кримінальний характер
поведінки людини визначається властивостями її «соціальної особи» (а не фізичними
або біологічними властивостями людини). Суть «соціальної особи» становлять її воля
і свідомість, саме вони утворюють у людини шар «соціальна особа». Тому «соціальну
особу», яка має такі властивості волі і свідомості, які можуть надати поведінці людини
характеру соціальної патології, слід називати «соціопатичною особою». У такої особи
воля перебуває у стані сваволі, і свідомість перебуває у стані ілюзій, утворюючи єдиний комплекс, який можна назвати комплексом сваволі та ілюзій11.
За соціально-натуралістичною кримінологією, особливості злочинця слід
шукати у властивостях, притаманних його волі і свідомості, і ці властивості, що
характерні волі і свідомості, мають бути у злочинця до вчинення злочину, щоб у
певний час вони могли проявитися у цьому злочині. Властивості волі і свідомості
поділяють на загальні (які властиві усім злочинцям) та індивідуалізуючі (властиві
конкретному злочинцю). Стан волі у злочинців перебуває у стані сваволі, стан свідомості – у стані ілюзій. Стан сваволі і стан ілюзій, який характерний для волі і
свідомості злочинця, називається «комплексом сваволі та ілюзій»12. Саме загальні
властивості волі і свідомості відрізняють злочинців від інших людей. Індивідуалізуючі властивості, які відрізняють злочинців один від одного, це і природжені, і
набуті індивідуальні властивості, які індивідуалізують кримінальний прояв комплексу сваволі та ілюзій у конкретного злочинця. До прикладу, це можуть бути соціально-демографічні, особистісно-рольові, психологічні та інші властивості.
Таке розуміння особистості злочинця і властивостей, їй притаманних, дає
можливість відповісти на одвічні питання, які цікавлять кримінологію: чому
людина вчиняє злочин? Відповідь: бо вона має комплекс сваволі та ілюзій. І
чому людина вчиняє саме такий злочин? Відповідь: це пов’язано з природженими і набутими індивідуальними властивостями. Таким чином, дослідження
особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної кримінології має велике науково-практичне значення, адже дає можливість відрізняти злочинців
від інших людей та чітко розділяти причини й умови злочинів.
Треба відмітити, що протягом останніх років за допомогою соціально-натуралістичної доктрини у кримінології по-новому досліджуються проблеми
різних категорій злочинців13.
Висновки. Дослідження особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної кримінології (кримінології, заснованої на принципі соціального
натуралізму) дає можливість адекватно розв’язувати проблеми, які виникають
у сфері протидії злочинності, і тим самим забезпечувати правопорядок та соціальний прогрес в Україні.
Водночас треба зазначити, що вивчення особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної кримінології не призводить до нівелювання досягнення різних підходів щодо вивчення особистості злочинця, які є в арсеналі кримінології, а
навпаки, таке вивчення збагачує теорію і практику протидії злочинності та сприяє
вирішенню, складних проблем кримінології. Зокрема, співвідношення соціального і біологічного у механізмі породження злочинності; властивостей особи, які
впливають на вибір злочинного діяння; причин і умов вчинення злочину.
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Високий рівень злочинності є показником того, що необхідно шукати нові
шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з вивченням особистості злочинця. На
сьогодні вивчення особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної
доктрини вирішує гостру кримінологічну потребу в новому методологічному
інструментарії, який необхідний при вивченні особистості злочинця. Тому в
цьому дослідженні зроблена спроба показати перспективний, методологічно
новий підхід до вивчення особистості злочинця у кримінології.
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Kozlyuk Liudmyla. The Importance of Studying Issues Related to the Identity of the
Perpetrator from the View of Socio-naturalistic Criminology
The article is noted to the importance of studying issues related to the identity of the perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology.
It is emphasized that successful opposition to criminality is possible with a careful study of
the identity of the perpetrator, since it is a kind of center that gives the opportunity to “work”
the mechanism of criminal behavior. Therefore, all the factors that, to one degree or another,
make it possible to implement such a mechanism need serious consideration.
Without the use of the most effective methodological tool in the process of investigating
the identity of the perpetrator, it is impossible to determine the causes and conditions of
crime, and accordingly to find effective measures to counter it. In this regard, the methodological toolkit by which criminology is applied.
The purpose of this study is to determine the perspective of knowing the identity of the
perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology.
The study was carried out on a new progressive criminological doctrine based on the principle of social naturalism and showed that an effective mechanism of generating crime may
be a socio-biological approach, provided the knowledge of the roles and limits of the action of
social and biological factors in the structure of man.
It is proved that understanding the identity of the offender and the properties inherent in him from
the view of socio-naturalistic criminology, gives the opportunity to answer the age-old questions that
interest criminologists: why a person commits a crime? And why does a person commit such a crime?
It is substantiated that the study of the offender’s personality from the point of view of socio-natural criminology is of great scientific and practical importance, since it allows distinguishing criminals from other people and clearly separating the causes and conditions of crime.
The study of to the identity of the perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology (criminology based on the principle of social naturalism), provides an opportunity to
adequately solve the problems that arise in the field of combating crime and, thus, to ensure
law and order and social progress in Ukraine.
It is noted that the study of the identity of the perpetrator from the view of socio-naturalistic criminology does not lead to offsetting the achievements of different approaches to the
study of the offender, which take place in criminology, on the contrary, such study, enriches the
theory and practice of combating crime and helps to solve complex problems. In particular, the
ratio of social and biological in the mechanism of crime; study of the properties of a person
who influence the choice of a criminal act; causes and conditions of crime.
A high crime rate is an indicator of the need to find new ways to solve problems related to
the study of the offender’s personality. Today, the study of the offender’s personality from the
view of the social-naturalistic doctrine solves the urgent criminological need for new methodological tools that are necessary in the study of the offender’s personality. Therefore, this study
attempts to show a promising methodologically new approach to the study of the identity of the

380

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

perpetrator in criminology. Therefore, the problem of effective research on the identity of the
perpetrator is crucial in criminology because its solution is a prerequisite for the successful
counteraction of crime in our country.
Key words: the identity of the perpetrator, socio-naturalistic criminology, opposition to
criminality, mechanism of criminality creations, structure of the criminal, complex of arbitrariness and illusions, will and consciousness of the person.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОМУ СУБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ
Стаття присвячена питанню встановлення відповідності принципів призначення
покарання кримінального права України міжнародним стандартам призначення покарання і їх значення для кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину. Ці
принципи призначення покарання гарантують дотримання права спеціальних суб’єктів злочинів, закріплених у міжнародних та національних нормативно-правових актах
і втілюють положення, які зобов’язують враховувати усі суттєві ознаки, що стосуються характеристик самого злочинця та обставин вчинення злочину. Дотримання
цих засад, а також їх чітка регламентація сприятимуть удосконаленню кримінальної
відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів.
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Ландина А. В., Лысенко О. М. Международные стандарты назначения показания специальному субъекту преступления
Статья посвящена вопросу установления соответствия принципов назначения наказания уголовного права Украины международным стандартам и их значения для уголовной
ответственности специального субъекта преступления. Указанные принципы назначения
наказания гарантируют соблюдение прав специальных субъектов преступлений, закрепленных в соответствующих международных и национальных нормативно-правовых актах и
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Landina Anna, Lysenko Oleksandr. International standards for sentencing a special subject of crime
The article is devoted to the issue of establishing the compliance of the principles of
sentencing of criminal law of Ukraine with international standards of sentencing and their
significance for the criminal responsibility of a special subject of crime. These principles of
sentencing guarantee the observance of the rights of special subjects of crimes enshrined in
international and national legal acts and embody provisions that oblige to take into account
all essential features relating to the characteristics of the offender and the circumstances of
the crime. Compliance with these principles, as well as their clear regulation, will help to
improve the criminal responsibility of special subjects of crime.
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Вступ (актуальність теми). В сучасних умовах реформування вітчизняного
законодавства, що є невід’ємним процесом глобалізації в усіх сферах життя, необхідним кроком є приведення законодавства в усіх галузях до загальноприйнятих
міжнародних стандартів і принципів. Для виконання такого завдання необхідним
є встановлення, наскільки ці стандарти відображені у чинному законодавстві, у
яких положеннях вони висвітлені і яким чином реалізуються на практиці.
Встановлення таких стандартів є необхідним кроком для якомога більш
ефективного забезпечення прав людини у тій сфері, якої стосуються норми,
що ці стандарти закріплюють. Вказується, що забезпечення дотримання прав
людини у всіх сферах життя є першочерговим завданням державних органів,
урядових та громадських міжнародних організацій1. Крім того, діяльність усіх
вказаних органів також не повинна виходити за межі встановлених законом
меж, які встановлені з метою захисту прав людини і їх основоположних свобод.
Це стосується і кримінального законодавства України, зокрема, у частині
кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину. Оскільки було доведено, що переважна більшість норм Особливої частини КК України передбачає
відповідальність саме спеціальних суб’єктів злочинів2, то встановлення відповідності положень КК України щодо кримінальної відповідальності вказаних
осіб міжнародним стандартам є доцільним і необхідним. Такий крок сприятиме
виявленню проблем у сфері забезпечення прав і свобод людини, у тому числі й
обвинуваченої у вчиненні злочину (поряд із потерпілими та іншими особами, які
постраждали чи іншим чином мають відношення до вчиненого злочину).
Огляд літератури. Окремі аспекти міжнародних та європейських стандартів
в останні десятиліття активно досліджуються як вітчизняними, так і зарубіжними
вченими. Так, зокрема, вивчаються питання відображення міжнародно-правових
стандартів у галузі прав людини у Конституції України3; вивчається їх поняття та
класифікація4. Звертається увага також на проблеми імплементації міжнародних
стандартів у окремі галузі права5, зокрема, стосовно кримінальної відповідальності юридичних осіб6. Звичайно акцентується увага на тому, що в умовах гармонізації та адаптації українського кримінального законодавства вимагає чіткого
встановлення співвідношення національного та міжнародного законодавства7.
Що стосується принципів призначення покарання, то ряд досліджень висвітлює окремі аспекти даного інституту: визначаються поняття та види таких
принципів8; співвідношення окремих зазначених принципів між собою під час
практичного їх застосування9. Загалом дана проблематика стала предметом
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дослідження таких вчених, як Р. Бабанли, О. Кваша, О. Костенко, В. Навроцький,
П. Фріс, М. Хавронюк, С. Шапченко та ін.
Проблеми кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину
також є об’єктом дослідження багатьох вчених (П. Андрушка, М. Бажанова,
А. Бойка, О. Дудорова, О. Костенка, В. Тація, М. Хавронюка та ін.). Окремі дослідження щодо встановлення юридичної сутності спеціального суб’єкта злочину та
особливості його кримінальної відповідальності здійснювалися Д. Бараненком10,
В. Гладким11, А. Осадчою12, І. Федуловою13. Крім загальних питань цієї проблематики, детально вивчалися лише кримінально-правова характеристика суб’єкта
корупційного злочину та службова особа як спеціальний суб’єкт злочину.
Незважаючи на таку кількість праць, присвячених цій проблематиці, досліджень,
присвячених встановленню співвідношення принципів призначення покарання в
Україні міжнародним стандартам, у даній сфері немає. Крім того, не висвітлені окремі аспекти значення закріплення міжнародних стандартів у окремих нормах КК
України для кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину.
Постановка проблеми. Означене дає підстави стверджувати, що питання
відповідності принципів призначення покарання міжнародним стандартам і
їх значення для кримінальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочину
спеціально у теорії кримінального права не розглядалися. Але це питання
повинно бути висвітлено, оскільки до кримінальної відповідальності притягуються переважно саме особи, наділені, поряд із обов’язковими, спеціальними
обов’язковими ознаками.
Мета дослідження. Метою даного дослідження є встановлення того, чи відповідають положення КК України, що регламентують особливості кримінальної
відповідальності спеціального суб’єкта злочину, принципам призначення покарання, які водночас є втіленням міжнародних стандартів забезпечення прав людини, а також як це регламентовано на рівні національного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Під міжнародними стандартами розуміють угоду
про мінімальні вимоги до певного об’єкта регулювання. Щодо таких стандартів у
галузі права, то це окрема правова категорія, що створює певні права та обов’язки14.
Міжнародні стандарти, що мають обов’язковий, а не рекомендаційний характер, втілюються у нормах-принципах, що закріплюються на рівні законодавства.
Щодо захисту прав і основоположних свобод, то ці правові стандарти закріплені у формі принципів (обов’язкових засад) у Загальній декларації прав
людини 1948 р. (далі – Декларація) та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Ці стандарти стосуються усіх
суб’єктів, що включені до сфери дії відповідних нормативно-правових актів.
Оскільки ці міжнародні нормативно-правові акти стосуються кожної людини
без винятку, дія включених у ці акти норм поширюється рівною мірою як на
осіб, потерпілих від злочину, так і на осіб, винних у вчиненні цих злочинів, у
тому числі тих, хто має певні ознаки, що визначають суб’єкта спеціальним.
Стандарти, закріплені у названих документах, втілені у кримінальному
законодавстві та в теорії кримінального права у формі принципів кримінального
права та принципів призначення покарання. Ці принципи хоч і пов’язані тісно
між собою, але не є тотожними. Оскільки основною формою реалізації закону
про кримінальну відповідальність є призначення судом покарання, то міжнародні
правові стандарти насамперед реалізуються у формі принципів призначення
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покарання, які гарантують у підсумку дотримання прав, свобод і законних інтересів суб’єктів злочинів – осіб, винних у вчиненні злочину, у тому числі спеціальних.
До принципів призначення покарання варто віднести принцип законності
покарання; принцип визначеності покарання в судовому вироку; принцип доцільності покарання; принцип обґрунтованості і обов’язкового мотивування
покарання у вироку; принцип справедливості покарання; принцип пропорційності покарання; принцип гуманності покарання; принцип індивідуалізації
покарання15. Дотримання цих принципів виступає додатковою гарантією дотримання прав суб’єктів злочинів, у тому числі спеціальних, у процесі правозастосування норм кримінального законодавства щодо призначення покарання.
Принцип законності призначення покарання (nullum crimen sine lege), який
полягає у тому, що покарання винуватій особі призначається виключно відповідно до норм чинного законодавства і не може виходити за його межі, чітко
відображає положення ст. 7 Конвенції «Ніякого покарання без закону» («Нікого
не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не
становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або
міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання,
ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення»), ч. 2 ст. 11 Декларації аналогічного змісту, а також ст. 9 Декларації
(«Ніхто не може бути засуджений за злочин на основі вчинення будь-якого діяння чи за бездіяльність, які на момент їх вчинення не утворювали злочину за
національними законами чи за міжнародним правом»). Стосовно спеціального
суб’єкта злочину це положення вказує на те, що спеціальні ознаки злочинця
впливають на кримінальну відповідальність і покарання лише в тому випадку,
якщо це чітко передбачено нормами чинного кримінального законодавства.
Принцип визначеності покарання передбачає, що покарання повинно бути
чітко визначено у вироку суду, для винесення якого суд повинен об’єктивно вивчити всі обставини справи, особистості винного і визначити суспільну небезпечність. Цей принцип тісно пов’язаний із попереднім, оскільки покарання повинно призначатися відповідно до норм кримінального законодавства, що також
є проявом принципу законності. Даний принцип також є гарантією дотримання
положень ст. 7 Конвенції та ч. 2 ст. 11 Декларації. Ця засада чітко втілює вимогу
щодо обов’язкового встановлення всіх суттєвих ознак особистості злочинця, що
прямо пов’язано із визначенням спеціальних ознак суб’єкта злочину, наявність
яких виводить вчинене правопорушення на новий кваліфікаційний рівень.
Обґрунтованість покарання та обов’язкова його мотивація як принцип
призначення покарання бере початок із необхідності застосування покарання
щодо особи, винної у вчиненні злочину (суб’єкта злочину). Кожне покарання
повинно бути фактично (фактичні обставини конкретної справи) і юридично
(законність) обґрунтоване. Необхідність мотивації покарання заснована на
єдності злочину і покарання, що знаходить свій конкретний вираз у вироку, і
випливає із самої структури більшості санкцій. Цей принцип також гарантує
дотримання зазначених положень ст. 7 Конвенції та ч. 2 ст. 11 Декларації. Виходячи із даного принципу призначення покарання застосування саме такого виду
і міри покарання, яке було призначене судом, спеціальному суб’єкту злочину
повинно бути чітко мотивованим і визначеним у відповідній нормі КК України
РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу
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поряд із чіткою вказівкою на особливі ознаки злочинця. У випадку наявності таких ознак судом має бути обґрунтовано, що вони є суттєвими і впливають на вид і
розмір призначення покарання та форму реалізації кримінальної відповідальності.
Принцип індивідуалізації призначення покарання базується на тому, що покарання має індивідуальний характер, тобто відповідає вимогам національного
законодавства щодо того, що юридична відповідальність має індивідуальний
характер і застосовується безпосередньо до особи, що вчинила злочин. Поряд
із іншими принципами призначення покарання цей принцип чи не найбільше
стосується встановлення спеціальних ознак, властивих окремим суб’єктам злочинів. Саме у цьому принципі відбивається обов’язок встановлювати усі ознаки,
які стосуються конкретного суб’єкта конкретного злочину, у процесі чого дуже часто виявляються ознаки, які характеризують злочинця як спеціального суб’єкта.
Крім того, даний принцип забезпечує неприпустимість застосування аналогічних
санкцій щодо спеціальних суб’єктів однакових злочинів, оскільки кожна особа має
певні індивідуальні риси і ознаки, які відрізняють її від інших осіб. Такий підхід
покликаний забезпечити насамперед справедливість і законність покарання.
Принцип доцільності призначення покарання тісно пов’язаний із попередніми, оскільки доцільним може бути лише те покарання, яке є законним,
обґрунтованим, справедливим, гуманним і призначеним з урахуванням індивідуальних особливостей суб’єкта злочину, з одного боку, та мети і завдання покарання – з другого. Два останні принципи гарантують дотримання положень,
закріплених у ст. 6 Конвенції («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 або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується
публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом
усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського
порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією
мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя») та ст. 10 Декларації («Кожна людина, для визначення її прав та обов’язків та для визначення
обґрунтованості пред’явленого їй обвинувачення, має право, на основі повної
рівності, на те, щоб її справа була розглянута гласно і з дотриманням всіх вимог
справедливості незалежним та неупередженим судом»). Дана засада, ґрунтуючись на вказаних нормах, передбачає обов’язковість урахування усіх обставин
вчинення злочину (як об’єктивних, так і суб’єктивних), а також спеціальних
ознак суб’єкта злочину, які матимуть значення при призначенні покарання,
оскільки їх наявність може обтяжити або пом’якшити останнє.
Принцип справедливості покарання вимагає дотримання правила, згідно з
яким вибір більш суворого покарання повинен залежати від характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину і особи, що його вчинила.
У межах даного принципу передбачається, що покарання повинно враховувати всі обставини справи, дані про суб’єкта злочину, не може протистояти
моральним нормам і переконанням, культурним цінностям, напрямам кримінально-правової політики. Цей принцип гарантує дотримання ст. 3 Конвенції,
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яка забороняє катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, ставлення
чи покарання, ст. 5 Декларації аналогічного змісту; ст. 13 Конвенції, що гарантує захист суб’єкту злочину, та ст. 14 Конвенції, що забороняє дискримінацію.
Згідно із цим принципом покарання, що призначається спеціальному суб’єкту
злочину, повинно бути неупередженим, у межах закону і ніяким чином не містити елементів дискримінації незалежно від того, які спеціальні ознаки має
той чи інший спеціальний суб’єкт, як вони вплинули на його бажання чи можливість вчинити відповідний злочин і на суспільну небезпечність і самої особи
злочинця, і самого злочину, на результативність вчинюваних діянь тощо.
Принцип гуманізму призначення покарання передбачає, що кримінальне
покарання повинно виявлятися у мінімумі кримінально-правової репресії щодо
винуватих осіб з урахуванням усіх обставин справи. Це стосується однаковою
мірою усіх засуджених незалежно від виду покарання (Стандартні мінімальні
правила ООН щодо заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язнення – Токійські
правила). Цей принцип гарантує реалізацію положень, закріплених у ст. 3 Конвенції («Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню») і ст. 5 Декларації (аналогічного змісту); ч. 2 ст. 6 Конвенції («Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не
буде доведено в законному порядку») та ч. 1 ст. 11 Декларації («Кожна людина,
обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинуватою до тих пір,
доки її винуватість не буде встановлена у законному порядку шляхом гласного
судового читання, у якому їй забезпечуються всі можливості для захисту»), які
закріплюють принцип презумпції невинуватості; ч. 3 ст. 6 Конвенції, в якій вказано, які права має обвинувачений («Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: бути негайно і детально
поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; мати час і можливості, необхідні для підготовки
свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для
оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно,
коли цього вимагають інтереси правосуддя; допитувати свідків обвинувачення
або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; якщо він не розуміє
мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача»); ст. 13 Конвенції («Кожен, чиї права та свободи,
визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене
особами, які здійснювали свої офіційні повноваження»). Ці положення вказують
на те, що обвинувачений, у тому числі і такий, який має спеціальні ознаки, має
право на всебічне оцінювання цих ознак з метою встановлення рівня суспільної
небезпечності і діяння, і особи злочинця, а також гарантують, що покарання буде
призначено не лише з позицій справедливості, а й гуманності (найменш тяжке
покарання з можливих і достатніх для досягнення мети покарання).
Також пропонується виділяти принцип пропорційності (співрозмірності) покарання, який спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного
балансу приватних і публічних інтересів, коли цілі обмеження прав повинні бути
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істотними, а засоби їх досягнення обґрунтованими і мінімально обтяжливими
для обвинувачених. Цей принцип дає змогу досягти розумного співвідношення
між цілями державного впливу і способами їх досягнення, що знаходить свій
вияв і в матеріальному, і у приватному праві16. Цей принцип гарантує дотримання ст. 18 («Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей, ніж ті, для яких вони
встановлені»), ст. 2, ст. 5–11 Конвенції і ст. 9–11 Декларації. Згідно із вказаною засадою покарання, яке призначається спеціальному суб’єкту злочину,
повинно бути не лише законним, доцільним, обґрунтованим, справедливим
та гуманним, а й відповідним тому злочину, який було вчинено, та тій шкоді,
яку було ним заподіяно. Тобто тут йдеться про врахування інтересів не лише
особи, яка вчинила злочин, а і потерпілих від злочину та інших осіб, яких це
стосується більшою чи меншою мірою. Отже, і цей принцип містить вказівку
на необхідність встановлення всіх ознак, які визначають суб’єкт злочину (і як
спеціальний у тому числі), оскільки без такого встановлення неможливо встановити відповідність між покаранням і вчиненим діянням.
Висновки. Викладені принципи призначення покарання гарантують дотримання не лише вказаних, а й інших норм, що забезпечують права спеціальних
суб’єктів злочинів, закріплених у Конвенції, Декларації та інших міжнародних
та національних нормативно-правових актах. Вони втілюють положення, які
зобов’язують враховувати усі суттєві ознаки, які стосуються характеристик самого злочинця та обставин вчинення злочину, які вирізняють цей злочин серед
інших аналогічних діянь. Дотримання цих засад, а також їх чітка регламентація сприятиме удосконаленню кримінальної відповідальності спеціальних
суб’єктів злочинів. Тому дані принципи повинні бути чітко регламентовані у
відповідних нормах КК України (зокрема, у розділі, що визначає загальні засади та правила призначення покарання). Також доцільним буде включити до
переліку принципів призначення покарання принцип співрозмірності (відповідності) призначеного покарання суспільній небезпечності вчиненого злочину
і суб’єкта злочину (зокрема, спеціального).
Дане дослідження не є вичерпним і відкриває перспективу подальшого
дослідження даної проблематики та удосконалення вітчизняного кримінального законодавства з точки зору якомога повного і всебічного забезпечення
прав спеціальних суб’єктів злочинів.
1. Гавель Б. О. Сучасна концепція прав людини. Стан дотримання прав людини в
умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2016 р.) / В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 50–54. 2. Ландіна А. В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної частини КК
України. Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії
та практики. Вип. 10. Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2019. С. 325–336. 3. Слінько Т. М. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини
та їх відображення в Конституції України. Права людини і демократія : зб. наук. ст.
за матеріалами наук. конф. (Харків, 15 трав. 2018 р.). Харків, 2018. С. 30–34. 4. Тищенко К. С. Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 328–331. 5. Коровайко О. І. Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України. Форум права. 2016.

РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу

387

№ 4. С. 171–178. 6. Лихова С. Я. Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України. Юридичний вісник. 2014. № 4 (33). С. 128–132. 7. Гнатенко Є. С.
Співвідношення кримінального права України і міжнародного кримінального права.
Процес гармонізації та адаптації. Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті
професора П. Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М.І. Пашковський ; НУ «ОЮА». Одеса : Фенікс, 2012.
С. 391–393. 8. Давлатов Ш. Б. Принципи призначення покрання. Вісник Академії митної
служби України. Серія «Право» / Академія митної служби України ; гол. ред. Д.В. Приймаченко. Д. : Акад. митної служби України, 2011 р. № 2 (7). С. 120–127. 9. Рєзнік Ю.
Співвідношення принципів гуманізму та справедливості при призначенні покарання.
Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 3. С. 196–204.
10. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. К., 2009. 19 с. 11. Гладкий В. В. Суб’єкт корупційного злочину крізь призму теорії корупційних відносин. Київ : Препринт, 2018. 149 с.
12. Осадча А. С. Спеціальний суб᾽єкт злочину: генезис, функції, проблеми кваліфікації :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 229 с. 13. Федулова І. М. Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України. Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 4. С. 308–318. 14. Київець О. В. Європейські правові стандарти
як міжнародно-правова категорія. Європейські студії і право 2012. № 1(5). URL : http://
eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14. 15. Нікітін А. О. Принципи та загальні засади призначення покарання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. № 7. С. 189–190.
16. Волошина В. К. Поняття та система принципів кримінального провадження. Наукові
праці НУ ОЮА. 2014. Т. XIV. С. 78–89.
References
1. Havel B. O. Suchasna kontseptsiia prav liudyny. Stan dotrymannia prav liudyny v
umovakh suchasnosti: teoretychni ta praktychni aspekty: materialy VII Vseukr. nauk.-prakt.
konf. (Kyiv, 8 hrud. 2016 r.) / V.V. Cherniei, S.D. Husariev, S.S. Cherniavskyi ta in. Kyiv :
Nats. akad. vnutr. sprav, 2016. S. 50–54. 2. Landina A. V. Zabezpechennia kryminalnoi
vidpovidalnosti spetsialnoho subiekta zlochynu normamy Zahalnoi chastyny KK Ukrainy.
Almanakh prava. Pravovyi monitorynh i pravova ekspertyza: pytannia teorii ta praktyky.
Vypusk 10. Kuiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 325–336.
3. Slinko T. M. Mizhnarodno-pravovi standarty v haluzi prav liudyny ta yikh vidobrazhennia
v Konstytutsii Ukrainy. Prava liudyny i demokratiia: zb. nauk. st. za materialamy nauk.
Konf.(Kharkiv, 15 trav. 2018 r.). Kharkiv, 2018. S. 30–34. 4. Tyshchenko K. S. Mizhnarodni
standarty prav liudyny: poniattia ta klasyfikatsiia. Molodyi vchenyi. 2017. № 12 (52). S. 328–
331. 5. Korovaiko O. I. Problemy implementatsii mizhnarodnykh standartiv u kryminalne
protsesualne zakonodavstvo Ukrainy. Formu prava. 2016. № 4. S. 171–178. 6. Lykhova S. Ia.
Yurydychni osoby yak subiekty kryminalnoi vidpovidalnosti za KK Ukrainy. Yurydychnyi
visnyk. 2014. № 4 (33). S. 128–132. 7. Hnatenko Ye. S. Spivvidnoshennia kryminalnoho
prava Ukrainy i mizhnarodnoho kryminalnoho prava. Protses harmonizatsii ta adaptatsii.
Mizhnarodni chytannia z mizhnarodnoho prava pamiati profesora P.Ie. Kazanskoho: mater.
tretoi mizhnar. nauk. konf. (Odesa, 2–3 lystopada 2012 r.) / vidp. za vypusk M. I. Pashkovskyi ;
NU «OIuA». Odesa : Feniks, 2012. S. 391–393. 8. Davlatov Sh. B. Pryntsypy pryznachennia
pokrannia. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia “Pravo” / Akademiia mytnoi
sluzhby Ukrainy ; hol. red. D. V. Pryimachenko. D. : Akad. mytnoi sluzhby Ukrainy, 2011. № 2
(7). S. 120–127. 9. Rieznik Yu. Spivvidnoshennia pryntsypiv humanizmu ta spravedlyvosti pry
pryznachenni pokarannia. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy.
2016. № 3. S. 196–204. 10. Baranenko D. V. Spetsialnyi subiekt zlochynu: kryminalno-pravovyi

388

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31

analiz : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv, 2009. 19 s. 11. Hladkyi V. V.
Subiekt koruptsiinoho zlochynu kriz pryzmu teorii koruptsiinykh vidnosyn. Kyiv : Preprint,
2018. 149 s. 12. Osadcha A. S. Spetsialnyi sub᾽iekt zlochynu: henezys, funktsii, problemy
kvalifikatsii : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kharkiv, 2015. 229 s. 13. Fedulova I. M.
Kryminalno-pravova kharakterystyka subiekta zlochynu, peredbachenoho statteiu 206-2
Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho universytetu vnutrishnikh sprav.
Seriia yurydychna. 2017. Vyp. 4. S. 308–318. 14. Kyivets O. V. Yevropeiski pravovi standarty
yak mizhnarodno-pravova katehoriia. Yevropeiski studii i pravo. 2012 № 1(5). URL : http://
eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14.
15. Nikitin A. O. Pryntsypy ta zahalni zasady pryznachennia pokarannia. Naukovyi visnyk
Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. : Yurysprudentsiia, 2014. № 7. S. 189–190.
16. Alenin Yu. P., Voloshyna V. K. Poniattia ta systema pryntsypiv kryminalnoho provadzhennia.
Naukovi pratsi NU OIuA. 2014. T. XIV. S. 78–89.
Landina Anna, Lysenko Oleksandr. International standards for sentencing a special
subject of crime
Introduction. The issue of compliance of the principles of sentencing with international
standards and their significance for the criminal responsibility of special subjects of crime has
not been specifically considered in the theory of criminal law. But this issue should be reflected,
because in the vast majority of criminal liability is brought to persons who are endowed, along
with mandatory, special mandatory features.
The aim of the article. The purpose of this study is to determine whether the provisions of
the criminal code of Ukraine that define the criminal responsibility of a special subject of crime
correspond to the principles of sentencing, which are the embodiment of international standards
for ensuring human rights, and how this is regulated at the level of national legislation.
Results. The methodology of this study is to analyze and summarize the scientific and
theoretical material, as well as compare the norms of domestic and international legislation in
the field of ensuring respect for human rights-a special subject of crime in criminal legislation.
International standards, which are mandatory and not Advisory in nature, are embodied
in norms-principles that are fixed at the level of legislation. The main form of implementation
of the law on criminal responsibility is sentencing by the court, so international legal
standards are implemented in the form of sentencing principles that guarantee the rights,
freedoms and legitimate interests of the subjects of crimes, including special ones. The
principles of sentencing should include the principle of legality of punishment; the principle
of certainty of punishment in a court sentence; the principle of expediency of punishment;
the principle of justification and mandatory motivation of punishment in the sentence;
the principle of justice of punishment; the principle of proportionality of punishment; the
principle of humanity of punishment; the principle of individualization of punishment
Conclusions. The principles of sentencing embody provisions that oblige to take into
account all essential features relating to the characteristics of the offender and the circumstances
of the crime. Compliance with these principles and their clear regulation will help to improve
the criminal responsibility of special subjects of crimes. Therefore, these principles should be
clearly regulated in the criminal code of Ukraine. It is advisable to include the principle of
proportionality (conformity) of punishment in the list of sentencing principles.
This study is not exhaustive and opens up the prospect of further research on this issue and
improving domestic criminal legislation.
Key words: principle of sentencing, international standards, protection of human rights,
special subject of crime, criminal liability.
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УМОВИ ДОПУСТИМОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ АНАЛОГІЇ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
У статті розглядається сучасний стан законодавчого визначення процесуальної
аналогії у Кримінальному процесуальному кодексі України та характеризується її роль
як найбільш оперативного способу усунення прогалин у праві. При цьому викладається
теоретичний та судово-практичний аспект визначення умов, за яких процесуальна аналогія допустима у кримінальному провадженні, а також зазначено й про умови, за яких
застосування правових норм за аналогією не допускається. Теоретичні положення з даного приводу проілюстровано прикладами судової практики суду касаційної інстанції із
сформульованими правовими висновками щодо окремих питань застосування чи недопустимості застосування процесуальної аналогії у кримінальному провадженні.
Ключові слова: процесуальна аналогія, прогалини в праві, умови допустимості процесуальної аналогії, умови недопустимості процесуальної аналогії.
Дроздович Надежда. Условия допустимости процессуальной аналогии в уголовном процессе Украины
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Вступ. Як відомо норми кримінального процесуального права містять значний,
у порівнянні з іншими галузями права, ступінь державного примусу, у зв’язку із
чим якість нормативного акту, який регулює такі правовідносини, важко переоцінити. При цьому норми кримінального процесуального права, як і будь-які інші
їх види, діють системно, тобто взаємодіють з іншими нормами як у межах самої
галузі права, так і поза нею. Водночас динамічність цих норм та імперативний
характер кримінального процесуального регулювання не є гарантією цілковитої
ефективності права з огляду на багатоаспектність сфери кримінального провадження, кількість факторів, які впливають на її результативність, дієвість правових
приписів у межах цієї діяльності. Тож, що досягти ідеального стану, коли суспільні
відносини чітко врегульовуються законодавством, навряд чи можливо, а от прогалини у законодавстві є хоча і негативним, проте об’єктивним явищем, що означає
можливість з’ясування їх причин та вироблення механізмів подолання.
Під прогалиною в праві розуміють відсутність у чинній системі законодавства
норми права, відповідно до якої має вирішуватися питання, що потребує правового
регулювання. Як правило, прогалини виникають у силу того, що законодавець не
зміг охопити формулюваннями нормативного акта всі життєві ситуації, що вимагають правового регулювання; внаслідок недоліків юридичної техніки; або ж внаслідок постійного розвитку суспільних відносин. Звідси, очевидно, що єдиним способом усунення прогалин у праві є прийняття відповідним повноважним органом
відсутньої норми або групи норм права. Проте такий спосіб не усуває проблеми у
правозастосуванні настільки оперативно, як того вимагають виниклі правовідносини для прийняття рішення в конкретному кримінальному провадженні. Тому за
відсутності потрібної норми права способом подолання прогалин є аналогія.
Інститут аналогії у кримінальному процесі на доктринальному рівні має давню
історію, проте його законодавча регламентація відбулася лише з прийняття Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) у 2012 р. Законодавча конструкція, використана у ч. 6 ст. 9 КПК, створила величезний простір для наукового і
практичного диспуту, однак беззаперечно свідчить про прогресивні і сучасні кроки в
регламентації кримінальних процесуальних відносин. Не вдаючись у дискусію про
те, який вид аналогії (права чи закону) мав на увазі законодавець у зазначеній вище
правовій нормі, оскільки це не є предметом аналізу в цієї статті, варто зазначити, що
для уникнення суперечностей у використовуваній термінології, автором застосовуватимемо поняття «процесуальна аналогія», виокремлення якого як універсальної
категорії обґрунтовано в інших авторських дослідженнях у цій царині1.
Актуальність питання процесуальної аналогії у кримінальному процесуальному праві зумовлена також відсутністю сучасних наукових досліджень
на цю тему. Свого часу проблемі застосування цього інституту у кримінальному процесі в радянський період приділяли увагу такі вчені, як М. Строгович,
М. Гродзинський, Р. Рахунов, Л. Зусь та ін. З початком 2000-х років з огляду на
сучасне розуміння права, виходячи з підвищених вимог до якості закону, правової визначеності, сучасних досягнень законодавчої техніки, дослідники стали
знову повертатися до цих традиційних проблем та розглядати їх на новому
парадигмальному рівні (В. Бєлоносов, М. Громов, В. Лазарєв, Д. Сільченко,
О. Капліна та ін.). При цьому вчені-процесуалісти висловлювали полярні
точки зору на питання можливості застосовування процесуальної аналогії як
засобу подолання прогалин нормативного регулювання. Зокрема, одні науковці
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(П. Елькінд, М. Строгович, П. Пашкевич)2 вважали, що прогалини у кримінальному
процесуальному праві можуть бути подолані за допомогою процесуальної аналогії,
посилаючись на те, що кримінальна процесуальна галузь права, на відміну від матеріальних, стикається з ширшим спектром життєвих ситуацій, тому без її існування
неможливо забезпечити рух кримінального провадження по стадіях, захистити
права та законні інтереси осіб, як беруть участь у кримінальному судочинстві. Інші
вчені (Н. Власенко, Т. Добровольська, В. Камінська)3 категорично заперечують можливість застосовування кримінального процесуального закону (права) за аналогією.
Така точка зору аргументована тим, що в усіх випадках, коли законодавець допускає
можливість застосування аналогії, він прямо вказує на це в законі.
Сучасні вітчизняні науковці інститут аналогії досліджували через призму
розуміння прогалин у праві, способів їх усунення в загальній теорії права та у
площині інших галузей права, у тому числі кримінальних процесуальних відносин (М. Бажанов, Ю. Грошевой, В. Савицький, В. Случевський, Н. Оніщенко,
Н. Пархоменко, П. Рабинович, О. Скакун, З. Тростюк, Ю. Шемшученко та ін.).
Попри те, що процесуальна аналогія традиційно вважається найбільш поширеним засобом подолання прогалин у законодавстві, вона не є єдиною «панацеєю» у кожному разі, коли є неврегульоване КПК питання. По-перше, це
пов’язано з існуванням інших правових інститутів, які також виконують функцію подолання прогалин у праві (тлумачення, судовий прецедент тощо). Подруге, процесуальна аналогія має свої умови допустимості для її застосування,
оскільки її «універсальність» у подоланні прогалин межує із вимогами процесуальної форми, яка у кримінальній процесуальній сфері є гарантією убезпечення від свавільного використання владного державного примусу.
Таким чином, мета і завдання даної статті полягають у розгляді теоретичного та судово-практичного аспекту визначення умов, за яких процесуальна
аналогія допустима у кримінальному провадженні задля забезпечення найефективнішого вирішення конкретної правової ситуації та для гарантування дотримання засад справедливого кримінального судочинства у разі відсутності
певної кримінальної процесуальної норми.
Виклад основного матеріалу. У теорії права виокремлюють такі умови, за
наявності яких можливо застосувати процесуальну аналогію:
1) лише за наявності прогалини в законодавстві;
2) стосовно обставин, що знаходяться у сфері правового регулювання;
3) у тих галузях та інститутах права, де вона не заборонена законом чи іншим
нормативним актом;
4) тільки судовими органами в межах наданих їм повноважень;
5) у суворій відповідності з матеріальними та процесуальними нормами;
6) враховуючи в кожному випадку близькі за змістом норми, загальні положення, принципи відповідного інституту та галузі права;
7) керуючись практикою вирішення подібних справ;
8) ретельно обґрунтовуючи винесене рішення з фактичного та юридичного боку4.
Визначаючи умови допустимості застосування кримінальної процесуальної
аналогії, Е. Кемуларія наголошує, що необхідно враховувати особливості, притаманні нормам процесуального права. До них науковець відносить такі, як:
1) швидкість процесу застосування процесуальних норм, оскільки від неї
прямо залежить своєчасне провадження у справі;
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2) здійснення правозастосування посадовою особою, яка з огляду на свій процесуальний статус заінтересована в результатах встановлення наявності чи
відсутності необхідних процесуально-правових фактів, оскільки такі прямо
визначають подальші дії та рішення цієї посадової особи;
3) можливість певного тактичного маневрування для досягнення в чітких межах процесуального закону об’єктивної істини у справі5.
Однак це ще не вичерпний перелік.
Зокрема, М. Якуб доповнює зазначений перелік такими особливостями:
надання законом дозволу на використання засобів для досягнення цілей кримінального судочинства; максимальна ефективність; економність6.
М. Строгович вважав, що застосування кримінально-процесуального закону за аналогією передбачає суворе дотримання таких умов:
1) передбачений процесуальним законом випадок має бути однорідним з тим,
до якого закон застосовується за аналогією;
2) використання процесуального закону за аналогією в жодному випадку не
повинно вести до обмеження процесуальних прав учасників процесу чи до
покладення на них не передбачених законом обов’язків;
3) застосування процесуального закону за аналогією не повинно зумовлювати
вчинення органами дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду процесуальних дій, не передбачених нормами кримінально-процесуального закону7.
Досліджуючи питання аналогії, П. Елькінд зазначала, що доти, поки існує аналогія кримінально-процесуального закону, необхідне точне дотримання конкретних
умов її застосування. На її думку, використання процесуальної аналогії можливе:
1) тільки тоді, коли фактичні обставини конкретного випадку хоча прямо, безпосередньо і не передбачені законом, але, безумовно, випливають із його
основних положень;
2) у суворій відповідності до завдань кримінального судочинства, до того ж
лише тоді, коли це зумовлено необхідністю забезпечити швидке і повне розкриття злочину, визначити та усунути причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, викрити і справедливо покарати винних тощо;
3) за умови дотримання всіх основних принципів кримінального процесу;
4) повного та точного дотримання всіх процесуальних прав учасників кримінального судочинства8.
М. Гродзинський виокремлював три умови застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві:
1) відсутність закону, що безпосередньо вирішує це питання;
2) подолання прогалини має відбуватись у суворій відповідності до тих завдань, які стоять перед кримінально-процесуальними нормами. Ці завдання
полягають у тому, щоб забезпечити повне та всебічне розслідування та правильне вирішення кожної кримінальної справи;
3) необхідно повністю дотримуватись прав, які кримінально-процесуальний
закон гарантує учасникам процесу9.
Видається, що таке формулювання умов допустимості застосування процесуальної аналогії в сучасному кримінальному судочинстві є доволі вузьким, оскільки
не встановлює тих вимог, які забезпечують дотримання законності, охорону прав та
інтересів учасників кримінального судочинства під час кримінального провадження.
Так, слід критично оцінити віднесення до умов застосування процесуальної аналогії
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необхідність усунення правової прогалини в регулюванні кримінальних процесуальних відносин. Вже зазначалось, що правозастосовний орган не має можливості
усунути прогалину, він лише долає її у кожному конкретному випадку і така необхідність не є правилом. Подолання прогалин правозастосовувачами шляхом застосування процесуальної аналогії можливе, однак їх усунення – функція законодавця.
Однією з умов допустимості процесуальної аналогії, безумовно, має бути й
дотримання принципів кримінального процесу. Необхідно, щоб її застосування
не порушувало систему діючих принципів.
Говорячи про критерії допустимості аналогії у кримінальному судочинстві,
слід звернути увагу на те, що вона не застосовується до виняткових, особливих
випадків, які виходять за межі звичайного застосування кримінального процесуального права, а також там, де визначені межі застосування норм права.
Така вимога пояснюється особливим місцезнаходженням норм, що регулюють
виняткові випадки, неможливістю їх поширення на інші ситуації10. Прикладом
наведеного можна назвати провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру, зокрема, коли душевнохворим особам не
пред’являється обвинувачення, щодо них не складається обвинувальний акт.
Таке правило не може поширюватись на інші фізичні захворювання.
О. Капліна, дотримуючись такої ж думки, пише, що застосування аналогії
неприпустиме, коли закон формулює положення, що є винятком із загального
правила провадження у кримінальній справі, якщо в самих нормах окреслюється сфера їх дії, встановлюються межі застосування конкретних норм11.
Підсумовуючи викладене, можна запропонувати такий перелік умов допустимості застосування процесуальної аналогії у кримінальному судочинстві:
1) передбачений кримінальним процесуальним законом випадок повинен бути
однорідним з тим, до якого закон (право) застосовується за аналогією. Тобто
ситуація, яка вирішується за допомогою процесуальної аналогії, має характеризуватись однаковими або схожими рисами, ознаками з тією, яка врегульована законом (правом);
2) застосування процесуальної аналогії повинно відбуватись у суворій відповідності до завдань, які стоять перед кримінальним провадженням (ст. 2 КПК).
При цьому обов’язково повинні додержуватись як ті завдання, що характерні
для всіх стадій кримінального процесу, так і для кожної з них зокрема;
3) дотримання принципів кримінального процесу. Необхідність запровадження такої умови зумовлена, зокрема, тим, що тільки належне дотримання принципів
кримінального провадження може забезпечити виконання його завдань. Порушення цієї умови може стати підставою для скасування судового рішення;
4) застосування процесуальної аналогії в жодному випадку не повинно обмежувати процесуальних прав учасників процесу чи покладати на них не передбачені законом обов’язки;
5) використовуючи процесуальну аналогію, органи дізнання та досудового
слідства, прокурор і суд, дотримуючись порядку провадження у кримінальній справі, не повинні вчиняти процесуальні дії, не передбачені нормами
кримінального процесуального права.
Поряд із умовами допустимості застосування процесуальної аналогії,
згенерованими на доктринальному рівні, так само вироблені умови, за яких
застосування правових норм за аналогією буде недопустимим.
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Передусім не допускається використання процесуальної аналогії для визначення підстави для застосування юридичної відповідальності, зокрема і застосування заходів кримінальної процесуальної відповідальності, що суперечило
б принципу правової визначеності.
Також процесуальну аналогію не можна застосовувати: 1) якщо її застосування суперечить принципу верховенства прав, іншим принципам здійснення
судочинства; 2) коли законодавець свідомо залишив певні правовідносини поза
полем правового регулювання; 3) коли застосування процесуальної аналогії
призведе до обмеження чи порушення процесуальних прав.
Такі твердження підтримуються і судовою практикою.
Зокрема, у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду
(далі – ККС ВС) від 13 грудня 2018 р. (справа № 367/3872/17, провадження
№ 51-3205км18)12 констатовано, що апеляційний суд, встановивши, що відповідно до вимог п. 2 ч. 4 ст. 309 КПК у прокурора відсутні підстави для оскарження місцевого вироку суду на підставі угоди про примирення між потерпілим та обвинуваченою, дійшов висновку про відмову у відкритті апеляційного
провадження, керуючись положеннями ч. 4 ст. 399 КПК.
Колегія суддів касаційного суду погодилася з таким висновком апеляційного суду, оскільки вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення може бути оскаржений обмеженим колом суб’єктів та з чітко визначених законом підстав, зазначених у ч. 3 ст. 394 КПК. Зокрема, відповідно до
положень зазначеної статті, прокурор може оскаржувати таке судове рішення
виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в
якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК угода не може бути укладена.
Водночас, в апеляційній скарзі прокурор не вказував на порушення ч. 3 ст. 469
КПК, натомість зазначав про порушення судом першої інстанції вимог п. 1 ч. 3
ст. 314 та п. 1 ч. 7 ст. 474 КПК, які з огляду на положення п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК
не давали йому право на оскарження вироку на підставі угоди про примирення.
Окрім того, неприйнятним визнано й покликання у касаційній скарзі прокурора на необхідність застосування правила, закріпленого у ч. 6 ст. 9 КПК,
згідно із яким у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються
загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.
Враховуючи вимоги засади диспозитивності (ст. 26 КПК) і те, що п. 3 ч. 3
ст. 394 КПК та ч. 4 ст. 399 КПК чітко регламентують питання спеціальних підстав для оскарження прокурором вироку за угодою про примирення, а також
підстав та порядку відмови у відкритті провадження апеляційним судом (у
тому числі й у випадках оскарження вироків за угодами), застосування положень ч. 6 ст. 9 КПК для розширення можливостей оскарження прокурором вироку на підставі угоди про примирення виключається.
Таким чином, йдеться про неприпустимість застосування положень ч. 6 ст. 9 КПК
для розширення можливостей оскарження прокурором вироку на підставі угоди.
Як і не може бути розглянута по суті апеляційна скарга на судове рішення,
яке не підлягає апеляційному оскарженню, лише з посиланням на ч. 6 ст. 9
КПК. Так, у постанові ККС ВС від 4 квітня 2019 р. (справа № 494/6/18,
провадження № 51-9701км18)13 визнано законним і обґрунтованим висновок
суду апеляційної інстанції про те, що чинним кримінальним процесуальним
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законом не передбачено оскарження ухвали суду про відмову в затвердженні угоди про визнання винуватості та повернення обвинувального акта
прокурору для продовження досудового розслідування.
Висновки. Перспективи досліджень. У підсумку варто окреслити, що
процесуальна аналогія як спосіб подолання прогалин є ефективним та дієвим
способом забезпечення якісного правового регулювання, й зокрема у сфері
кримінальних процесуальних відносин. Водночас це досягається у разі чіткого
дотримання умов допустимості застосування даного інституту, роль якого не
варто переоцінювати, адже універсалізація цього інституту є шляхом до конкуренції із процесуальною формою, що завжди на сторожі правової визначеності
та передбачуваності при застосуванні державно владного примусу. З огляду на
це перспективи досліджень у цьому напрямі полягають у пошуках збалансованої моделі ефективного функціонування інституту аналогії в умовах процесуальної форми та з урахуванням імперативного способу регулювання кримінальних процесуальних правовідносин.
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Drozdovych Nadiia. Conditions of admissibility of procedural analogy in criminal
proceedings in Ukraine
The article deals with the role of procedural analogy in the process of overcoming legislative gaps. The objectivity of the causes of such a legal phenomenon is established and their
main types are indicated. At the same time, the current state of the legislative definition of
procedural analogy in the Criminal Procedure Code of Ukraine is described, as well as the
relevance of this issue in the doctrine of the criminal process; the author’s various scientific
approaches to the admissibility of procedural analogy in the field of criminal procedural legal
relations are ascertained, and a scientific discussion is considered on the possibility of using
the procedural analogy as a means of overcoming the gaps in the statutory regulation. Therefore, the paper deals with the place of procedural analogy among other ways of overcoming
the gaps (interpretation and judicial precedent), which gives the opinion that the procedural
analogy is the most expeditious way of eliminating the legislative gaps up to the moment of legislative settlement of a particular issue and performs the function of providing the most effective solution to a specific legal situation and to ensure compliance with the principles of a fair
criminal trial in the absence of certain criminal procedural norms. Against this background,
an understanding of the procedural analogy as a way to increase the efficiency of the law
enforcement is proposed. The main presentation of the article is related to the consideration of
the theoretical and forensic and practical aspect of determining the conditions under which a
procedural analogy is permissible in criminal proceedings. A description of theoretical ideas
about the conditions under which a procedural analogy can be used is also provided, and a
generalized version of such conditions is given as a result. Along with the doctrinal ideas on
the admissibility of the use of procedural analogy in criminal proceedings, the conditions
under which the application of legal norms by analogy is not allowed are also noted. Such
provisions on cases of inadmissible application of procedural analogy were also reflected in
the case law of the court of cassation, examples of which are given in the publication, with the
separation of the formed legal conclusions on particular issues of application or inadmissibility of application of procedural analogy in criminal proceedings.
Key words: procedural analogy, legislative gaps, conditions of admissibility of procedural
analogy, conditions of inadmissible application of procedural analogy.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС
Показано, що інституційна структура Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС
(СЗБП) склалася здебільшого протягом останніх десяти років (після набрання чинності
Лісабонським договором 2007 р.), а частково й досі перебуває на етапі становлення і не
може бути визнана завершеною. Доводиться, що СЗБП ЄС загалом і Спільна безпекова
і оборонна політика зокрема забезпечуються і міжурядовими, і наддержавними інституціями, але ухвалення рішень та частково їх реалізація залишаються міжурядовими і
вимагають консенсусу в принципових питаннях та досягнення складної кваліфікованої
більшості в їх реалізації, а спільні органи у цій сфері мають виконавчий характер.
Ключові слова: миротворчість, Європейський Союз, інституційна структура.
Кресин А. В. Институциональный механизм миротворческой деятельности ЕС
Показано, что институциональная структура Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ) сложилась в основном в течение последних десяти лет
(после вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г.), а частично и до сих пор находится на этапе становления и не может быть признана завершенной. Доказывается,
что ОВПБ ЕС в целом и Общая политика безопасности и оборонная политика в частности обеспечиваются и межправительственными, и надгосударственными институтами, но принятие решений и частично их реализация остаются межправительственными и требуют консенсуса в принципиальных вопросах и достижения сложного
квалифицированного большинства в их реализации, а общие органы в этой сфере имеют
исполнительный характер.
Ключевые слова: миротворчество, Европейский Союз, институциональная структура.
Kresin Oleksiy. Institutional mechanism of EU peacekeeping
The paper demonstrates that the institutional structure of the Common Foreign and Security
Policy (CFSP) has evolved for the most part over the last ten years (after the entry into force of
the 2007 Lisbon Treaty) and is still partly in the making and cannot be considered as complete.
The author argues that the CFSP in general, and in particular the Common Security and Defense
Policy, is provided by both intergovernmental and supranational institutions, but decision-making and partly their implementation remain intergovernmental and require consensus on fundamental issues and the achievement of a complex qualified majority in their implementation, while
common organs in this area is just of an executive nature.
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Вступ. Агресія Російської Федерації проти України, що триває вже понад
п’ять років, призвела до непоправних утрат – загибелі тисяч захисників нашої
держави і цивільних мешканців, незмірно більше людей скалічені, піддавалися
тортурам і нелюдському поводженню, позбавлені житла, засобів до існування,
змушені переселитися. Величезними є втрати інфраструктури, економіки, культури країни. Не буде перебільшенням стверджувати, що саме по собі існування
України як суверенної держави було піддано сумніву, а політичні, соціальні,
економічні, психологічні травми, вже завдані російською агресією, відчуватимуться ще дуже тривалий час – не роками, а поколіннями. Але найбільшим
викликом для України є те, що алгоритм припинення агресії й відновлення територіальної цілісності держави ще не винайдений.
Європейський Союз від своєї генези у 1952–1958 рр. був економічним і політичним союзом, що комплексно не опікувався питаннями безпеки, залишаючи їх здебільшого у сфері діяльності держав-членів, Західноєвропейського Союзу і НАТО.
Пізніше відповідні положення було включено до Маастрихтського договору 1992 р.
(Преамбула, ст. В, J4), але насамперед як декларацію намірів на майбутнє. Власне,
проголошення Спільної зовнішньої та безпекової політики (Common Foreign and
Security Policy, СЗБП) як міжурядової, включно із запобіганням конфліктам та їх
вирішенням, відбулося в Амстердамському договорі 1997 р. (ст. J). У 2003 р. було
ухвалено «Європейську стратегію безпеки». У Лісабонському договорі 2007 р., що
набрав чинності у 2009 р., було визначено загальні цілі зовнішніх дій ЄС, мету та
форми здійснення Спільної безпекової та оборонної політики (Common Security and
Defence Policy, СБОП), її інституційний механізм. СБОП замінила собою і розширила колишню Європейську безпекову і оборонну політику.
Важливим для розвитку СЗБП, і зокрема СБОП, стало ухвалення у 2016 р.
«Глобальної стратегії зовнішньої та безпекової політики ЄС». Цей документ
вказує на значення зовнішньої політики ЄС і проголошує основні пріоритети
СЗБП щодо безпеки Європи, співпраці з іншими міжнародними організаціями,
політики щодо східних сусідів ЄС, попередження і вирішення криз, удосконалення механізмів проведення цивільних місій і військових операцій. Згідно з
«Імплементаційним планом щодо безпеки і оборони», представленим Раді ЄС
Високим представником 14 листопада 2016 р., визначалися мета і види місій та
операцій у сфері СБОП, її пріоритети, орієнтири у співпраці у сфері СБОП з
міжнародними організаціями, напрями розвитку СБОП.
Нині ЄС здійснює шість військових операцій: у Боснії і Герцеговині
(EUFOR ALTHEA, з 2004 р.), Середземному морі (EU NAVFOR Mediterranean/
Sophia, з 2015 р.), Малі (EUTM, з 2013 р.), Індійському океані (EU NAVFOR
Atalanta, з 2008 р.), Сомалі (EUTM, з 2010 р.), ЦАР (EUTM RCA, з 2016 р.)1;
та одинадцять цивільних місій: Молдова і Україна (EUBAM, з 2005 р.), Україна (EUAM, з 2014 р.), Ізраїль/Палестина (EUPOL COPPS, з 2006 р.; EUBAM
RAFAH, з 2005 р.), Грузія (EUMM, з 2008 р.), Сербія/Косово (EULEX, з 2008
р.), Лівія (EUBAM, з 2013 р.), Ірак (EUAM, з 2017 р.), Малі (EUCAP SAHEL, з
2014 р.), Нігер (EUCAP SAHEL, з 2012 р.), Сомалі (EUCAP, з 2012 р.)2.
Постановка проблеми дослідження. Одним із засобів досягнення цієї мети
чимало українських і зарубіжних фахівців вважають використання механізмів
міжнародної миротворчої діяльності. Це актуалізує звернення до вивчення інституційного механізму миротворчої діяльності Європейського Союзу як органі-
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зації, що бере активну участь у протидії російській агресії в Україні та має суттєвий досвід миротворчої діяльності. Зокрема, з 2003 по 2015 р. ЄС здійснив 32
місії та операції в рамках Спільної безпекової та оборонної політики (СБОП),
з них 10 військових, 21 цивільна і одна змішана1. У 2016–2019 рр. ЄС здійснював 16 цивільних і військових місій та операцій, у яких було задіяно 4 тис.
персоналу2. Але відповідне дослідження, окрім практичної, має суто наукову
актуальність – протягом останніх років триває активне реформування інституційних механізмів СБОП, що вимагає свого осмислення.
Можливість використання потенціалу миротворчої діяльності ЄС для припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та реінтеграції
окупованих територій актуалізує дослідження механізму ухвалення та реалізації
рішень у сфері СЗБП, і зокрема СБОП. Низка здійснених у цій сфері досліджень,
зокрема Н. Арбатової, С. Білоцького, О. Дегтеревої, В. Ковальської, Т. Пітца, П.
Соколової, І. Стахурського, Т. Тарді, С. Уткіна, Г. Шелест та інших, розкривають окремі елементи цього механізму і не розглядають його в цілому, а отже, не
вичерпують цієї проблематики. Окрім того, внаслідок надзвичайно динамічного
розвитку інституційного механізму миротворчої діяльності ЄС, особливо протягом останніх років, попередні наукові дослідження швидко «старіють».
Окрім науково-практичної, ця проблематика має й глибшу чисто наукову
складову – в контексті пізнання наддержавного і міждержавного елементів у
інституційному праві інтеграційних об’єднань, їх еволюції, рамок і обмежень,
впливу на їх становлення політичних та інших чинників. Звичайно, розкрити
останню складову в рамках цієї статті неможливо, але її матеріали і висновки
сприяють постановці відповідних питань.
Звернемо також увагу на те, що ширший комплекс проблем миротворчої діяльності ЄС розглядається в наших інших дослідженнях, опублікованих у межах колективного наукового проекту «Правові засади миротворчої діяльності
міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної
цілісності України» в рамках цільової програми наукових досліджень НАН
України «Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики»,
а комплексні результати планується представити в книзі за нашою участю
«Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України».
Виклад основного матеріалу. Основні нормативні засади у цій сфері було
створено Лісабонським договором 2007 р. Цей договір, що вніс зміни до Договору про Європейський Союз (ДЄС) і Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)3, докладно визначає інституційний механізм Спільної
зовнішньої та безпекової політики ЄС (СЗБП), і зокрема Спільної безпекової та
оборонної політики (СБОП). Відповідальними за здійснення СЗБП є Рада ЄС,
Європейська Комісія, Високий представник ЄС з питань закордонних справ і
політики безпеки (ст. 21 ДЄС).
При цьому СЗБП, і зокрема СБОП, є міжурядовою політикою. Прийняття
законодавчих актів у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики виключається (ст. 24, 31 ДЄС), а положення щодо СЗБП не передбачають нових повноважень Європейської Комісії щодо ініціювання рішень та не посилюють
роль Європейського Парламенту (Декларація № 14 щодо спільної зовнішньої
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та безпекової політики, додана до Лісабонського договору). Рішення щодо стратегічних інтересів і цілей ЄС, у тому числі Спільної зовнішньої та безпекової
політики та інших сфер зовнішніх дій Союзу, ухвалює Європейська Рада. Вона
ж визначає настанови щодо напрямів, тривалості й засобів здійснення такої
політики (ст. 22, 26 ДЄС). Рада ЄС (із закордонних справ) подає Європейській
Раді рекомендації, остання ж ухвалює рішення одностайно (ст. 22, 24, 31 ДЄС).
На основі рішень Європейської Ради у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики Рада ЄС (із закордонних справ) формує таку політику та одностайно приймає рішення, необхідні для її визначення й реалізації, у тому числі
оперативні, щодо проведення, цілей, обсягів і умов їх виконання (ст. 26, 28, 29,
31, 42, 43 ДЄС). У сфері СЗБП Раді ЄС пропозиції щодо рішень можуть подавати Високий представник та держави-члени, а в інших сферах зовнішніх дій
Союзу – Європейська Комісія (ст. 22, 30, 42 ДЄС). Також рекомендації Раді ЄС
може давати Європейський Парламент (ст. 36 ДЄС).
Раду ЄС очолює Високий представник Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки (ст. 27 ДЄС; надалі – Високий представник). Засідання Ради
ЄС скликається за пропозицією Високого представника або держави-члена
(ст. 237 ДФЄС). З невідкладних питань Високий представник або держава-член
можуть скликати позачергове засідання Ради ЄС протягом 48 годин чи менше
(ст. 30 ДЄС). Рішення Ради ЄС мають зобов’язальний характер для держав –
членів ЄС (ст. 28, 29 ДЄС), окрім випадків, коли держава-член утрималася при
голосуванні за це рішення й представила щодо цього формальну декларацію.
Але в такому випадку рішення залишається обов’язковим для ЄС у цілому, й
держава-член, що утрималася, зобов’язується утримуватися від дій, що суперечать чи шкодять ухваленому рішенню (ст. 31 ДЄС). У разі, якщо обґрунтовано
утрималися від голосування понад третина держав-членів, що представляють
понад третину населення ЄС, рішення не ухвалюється (ст. 31 ДЄС).
Рада ЄС може ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю щодо питань, що не мають військового або оборонного характеру, якщо вона: ухвалює
рішення про дію або позицію Союзу на підставі рішення Європейської Ради,
пов’язаного зі стратегічними інтересами та цілями Союзу; ухвалює рішення
про дію або позицію Союзу на пропозицію Високого представника, яку він
подає на окремий запит Європейської Ради; ухвалює будь-яке рішення, що визначає дію або позицію Союзу; ухвалює рішення про призначення спеціального представника, а також у інших випадках, які може визначити Європейська Рада. Але таке голосування не проводиться, якщо держава-член виступає
проти, посилаючись на свої життєво важливі й визначальні національні інтереси. У випадку незнаходження компромісу з такого питання воно передається
Європейській Раді для одностайного ухвалення рішення (ст. 31 ДЄС).
Ці норми посилюють загальні положення Лісабонського договору щодо Ради
ЄС. Зокрема, згідно з ДЄС кваліфікованою більшістю вважається щонайменше
55 % членів Ради ЄС, яка має у своєму складі принаймні п’ятнадцять осіб і в якій
представлені держави-члени, що охоплюють принаймні 65 % населення Союзу.
При цьому блокувальну меншість становлять принаймні чотири члени Ради ЄС
(ст. 16 ДЄС). Якщо не всі члени Ради ЄС беруть участь у голосуванні, то кваліфікована більшість визначається як принаймні 55 % членів Ради ЄС, які представляють держави-члени, що беруть участь у голосуванні й охоплюють принаймні
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65 % населення цих держав. При цьому блокувальну меншість становить «принаймні мінімальна кількість членів Ради», які представляють понад 35 % населення держав-членів, які беруть участь у голосуванні, плюс один член (ст. 238
ДФЄС). Якщо Рада ЄС розглядає проект рішення, не запропонований Європейською Комісією чи Високим представником, то кваліфікована більшість визначається як принаймні 72 % членів Ради ЄС, які представляють держав-членів,
які охоплюють принаймні 65 % населення Союзу (ст. 238 ДФЄС). На відміну
від інших сфер політики ЄС (ст. 238 та 240 ДФЄС) Рада ЄС (із закордонних
справ) простою більшістю ухвалює лише процедурні питання.
Здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики покладається на Високого представника та держави-члени, які зобов’язані її активно і беззастережно підтримувати, що контролюють Рада ЄС і Високий представник (ст. 24,
26 ДЄС). Високий представник відповідає за здійснення співпраці ЄС з органами та спеціалізованими установами ООН, Радою Європи, ОБСЄ, ОЕСР та
іншими міжнародними організаціями (ст. 220 ДФЕС). Високий представник
представляє ЄС у питаннях, пов’язаних із СЗБП, провадить політичний діалог
із третіми сторонами від імені ЄС і висловлює позицію ЄС у міжнародних організаціях (ст. 27 ДЄС), координує військові й цивільні аспекти проведення місій ЄС у
рамках СБОП разом із Комітетом з питань політики безпеки (ст. 43 ДЄС). Високий
представник зобов’язаний проводити постійний діалог з Європейським Парламентом щодо головних аспектів та пріоритетів СЗБП і СБОП та враховувати позиції і
рекомендації ЄП (ст. 36 ДЄС). Посада Високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки була запроваджена згідно з Амстердамським договором 1997 р. і Лісабонським договором 2007 р. (ст. 18 і 27) і запрацювала з 2009
р. Його призначають кваліфікованою більшістю від складу Європейської Ради за
погодженням з Президентом Європейської Комісії та Європейським Парламентом.
У підпорядкуванні Ради ЄС (із закордонних справ) перебуває Комітет з питань політики та безпеки, який аналізує відповідні питання й надає висновки
Раді ЄС та Високому представнику, здійснює політичний контроль і стратегічне
керівництво місіями та операціями ЄС з управління кризами під керівництвом
Ради ЄС та Високого представника (ст. 38 ДЄС). Держави-члени представлені
в Комітеті з питань політики і безпеки зазвичай на рівні послів4. Голову Комітету призначає Високий представник5. Комітет аналізує питання у сфері своєї
компетенції та готує висновки для Ради ЄС, здійснює політичний контроль та
стратегічне керівництво операціями з управління кризами, консультації з третіми державами і міжнародними організаціями6.
Комітету з питань політики і безпеки підпорядкований Військовий комітет,
до якого входять вищі офіцери штабів армій держав – членів ЄС. Він відповідає
за військове співробітництво між державами-членами щодо запобігання конфліктам та управління кризами й готує відповідні рекомендації для Комітету
з питань політики та безпеки, виступає як спеціалізований дорадчий орган7. У
2004 р. було засноване Європейське оборонне агентство, яке є органом Спільної зовнішньої політики і політики безпеки, підзвітним Раді ЄС.
Держави-члени при здійсненні своєї зовнішньополітичної діяльності, що
може стосуватися інтересів інших держав-членів і ЄС у цілому, зобов’язані
проводити консультації у межах Європейської Ради та Ради ЄС (ст. 32 ДЄС).
Здійснення місій ЄС може бути довірене Радою ЄС групі держав-членів,
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які мають необхідний потенціал і намір (ст. 42, 44 ДЄС). Керівництво такими
місіями погоджується між відповідними державами та з Високим представником (ст. 44 ДЄС). Про перебіг місії ці держави зобов’язані постійно інформувати Раду ЄС (ст. 44 ДЄС). Рада ЄС своїми рішеннями здійснює зміни в
цілях, обсягах та умовах виконання таких місій (ст. 44 ДЄС).
У підпорядкуванні Високого представника перебуває Європейська служба
з питань зовнішньої діяльності, структуру якої встановлює Рада ЄС за пропозицією Високого представника, з консультацією з Європейським Парламентом
та за згодою Європейської Комісії (ст. 27 ДЄС). За пропозицією Високого представника Рада ЄС може призначати спеціальних представників з мандатами
щодо конкретних політичних питань, які здійснюють свої функції під керівництвом Високого представника (ст. 33 ДЄС).
Європейська служба з питань зовнішньої діяльності була заснована рішенням
Європейської Ради на підставі ст. 27 ДЄС у червні 2010 р. (з досягненням повної
функціональної спроможності у 2013 р.) як автономний орган під керівництвом
Високого представника. Служба складається з центрального апарату та делегацій ЄС у третіх країнах і міжнародних організаціях. Координує її діяльність
виконавчий генеральний секретар. У складі центрального апарату ЄСПЗД діє
Директорат управління кризами і планування (Crisis management and planning
directorate), Цивільний комітет з управління кризами, Військовий штаб (European
Union Military staff), Ситуаційний центр (European Union Situation Centre), департамент політичного планування (Strategic Policy Planning Department) та ін.8
Цивільний комітет з управління кризами і Військовий штаб об’єднані Координаційним комітетом (Joint Support Coordination Cell, JSCC).
До Цивільного комітету з управління кризами у межах ЄСПЗД входить Служба
планування і проведення цивільних місій (The Civilian Planning and Conduct
Capability, CPCC), яка є штабом, який очолюється командувачем цивільних місій.
Останній здійснює стратегічне керівництво місіями, а політичне – Комітет політики і безпеки та Високий представник. У Службі планування і проведення цивільних місій нині працюють 80 осіб, їй підпорядковуються дві тисячі персоналу
місій. Вона складається з таких відділів: 1) Відділ проведення місій – здійснює
постійний контакт з місіями, підтримує голів місій та персонал місій у виконанні
їх відповідних мандатів, здійснює контроль відповідності діяльності місій їх мандатам, відповідає за перегляд оперативних планів; містить три географічно організовані секції (Європа, Африка, Азія/Близький Схід) і складається з чиновників,
національних експертів, включно з предметними експертами з політики, верховенства права і морських питань; 2) Відділ шефа персоналу і горизонтальної
координації – відповідальний за внутрішню координацію щоденних питань;
поділяється на секцію оперативної спроможності (розробляє інструкції щодо
діяльності місій) та секцію планування операцій (розробляє такі документи, як
Концепт операції (Concept of Operation, CONOPS), Операційний план (Operational
Plan OPLAN), відповідає за підтримку місії на її початковій фазі); 3) Відділ персоналу місій – відповідає за відбір персоналу, укладання з ним контрактів, правові
аспекти трудових відносин, захист інформації та ін.; 4) Відділ операційної підтримки місій – відповідає за програмне забезпечення, логістику, постачання місій
та відповідні фінансові й правові питання, формування і управління бюджетами
місій, відповідну взаємодію з органами ЄС та державами-членами9.
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Командувачу цивільних місій (Civilian Operation Commander) підпорядковуються голови цивільних місій. Він дає настанови щодо управління кризами
цивільним місіям, здійснює перевірку виконання ними завдань на стратегічному
рівні; визначає людські, матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для успішної роботи місії, та пропонує щодо них технічні рішення; дає рекомендації Європейській комісії стосовно необхідних ресурсів; сприяє розробці правових актів
щодо діяльності місій, таких, як угоди SOFA/SOMA; забезпечує взаємодію між
місіями; дає рекомендації Комітету з питань політики та безпеки, в тому числі
щодо зміни характеру та припинення роботи місій; підтримує зв’язок із державами – членами ЄС, міжнародними організаціями та третіми країнами з метою
забезпечити координацію між ними в оперативних питаннях тощо10.
Військовий штаб разом із підпорядкованою йому Службою планування
і проведення військових операцій (Military Planning and Conduct Capability,
MPCC) заснований у 2017 р. і відповідальний за операційне планування та
стратегічне командування не-виконавчими військовими місіями ЄС. У 2018 р.
Рада ЄС поставила перед Службою планування і проведення військових операцій завдання бути готовою, починаючи з 2020 р., проводити виконавчі військові
операції в обсязі однієї бойової групи ЄС. Ця служба взяла на себе завдання
заснованого раніше Операційного центру ЄС (EU Operations Centre, OPSCEN)
і може безпосередньо виступати в ролі штабу військової чи військово-цивільної операції у випадку, якщо такий штаб не створено в приймаючій державі.
Вона очолюється генеральним директором військового персоналу ЄС, якому
підпорядковуються командувачі усіх не виконавчих операцій. Поки Служба
планування і проведення військових операцій не має постійного штату та інфраструктури, але Радою ЄС ці питання вже погоджено11.
Операції та місії ЄС запроваджуються Радою ЄС, яка слідує процедурам
управління кризами, переглянутим у 2013 р. («Suggestions for crisis management
procedures for CSDP crisis management operations», EEAS, June 2013)12. Традиційно
Рада ЄС ухвалює два рішення. Перше, Ініціативна військова директива (Initiating
Military Directive, IMD), «запроваджує» операцію на підставі Концепту управління
кризою (Crisis Management Concept), розробленого Директоратом планування
управління кризами (Crisis Management Planning Directorate, CMPD). Це рішення
позначає початок фази планування операції: 1) ідентифікація Штабу операції
(OHQ) та призначення командувача операції – для військових операцій; голова
Служби планування і проведення цивільних місій стає командувачем місії, підбирає і призначає її голову – для цивільних місій; 2) Штаб операції або Служба
планування і проведення цивільних місій розробляють Концепт операції (Concept
of Operation, CONOPS) та План операції (Operation Plan, OPLAN); 3) початок процесу збирання сил13. Після того як планування та збирання сил завершене, Рада ЄС
ухвалює друге рішення щодо проголошення операції або місії14.
План операції (Operation Plan, OPLAN) описує специфіку операції та зазвичай
містить велику кількість додатків з окремих вузьких питань, таких, як правові
аспекти операції, порядок застосування сили тощо15.
Для військових операцій, в яких допускається застосування сили, командувачем операцією розробляються відповідні Правила застосування сили (Rules
of Engagement) та затверджуються Радою ЄС разом з Планом операції. Відсутність таких Правил, однак, не виключає застосування сили для самооборони
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місії та окремих осіб з її персоналу. Загальні вимоги щодо правил застосування
сили (в тому числі з метою самооборони) викладені в Концепції застосування
сили у військових операціях ЄС (Concept for the Use of Force in EU-led Military
Operations), що доступні для ознайомлення лише частково. Крім того, окремі
держави – члени ЄС можуть надавати власні інструкції своїм військовим підрозділам, що виділяються для участі в місіях ЄС, однак такі інструкції можуть
лише обмежувати, але не розширювати можливості для використання сили.
Крім того, правила використання сили не можуть суперечити законодавству
держави, на території якої розміщується місія16.
Процедури управління кризами 2013 р. запровадили процес «швидкої
смуги» (fast-track), який дає змогу пришвидшити планувальну фазу, запроваджуючи, якщо обставини вимагають невідкладної реакції, можливість ухвалення Радою ЄС єдиного документа. «Політичний рамковий підхід до кризи»
(Political Framework for Crisis Approach, PFCA) визначає політичний контекст
кризи, її характер, необхідність втручання з боку ЄС та перелік потрібних і
доступних засобів ЄС, бюджет на визначений період17.
До цього механізм швидкого реагування ЄС (EU Rapid-Reaction Mechanism)
регулювався Регламентом Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. з метою реагування у
ситуаціях крайньої необхідності (наявність кризи або загрози кризи, ситуації,
що небезпечна для правопорядку чи фізичних осіб, загроза ескалації збройного
конфлікту, дестабілізації держави, загроза для реалізації або ефективності політик та програм ЄС з допомоги та співробітництва)18.
Разом із «нормальною» та «швидкою» процедурами у ст. 44 Лісабонського
договору визначено третій тип планування і проведення місій/операцій: Рада ЄС
може довірити виконання завдання групі держав-членів. Такі рішення ухвалює
Рада ЄС, але планування і керівництво місією/операцією здійснює відповідна
група держав-членів, що може суттєво пришвидшити планування і розгортання19.
У лютому 2015 р. Рада ЄС схвалила «Концепт військового планування на
політичному і стратегічному рівні». Військове планування ЄС здійснюється на
чотирьох рівнях: 1) політичний стратегічний рівень (інститути ЄС); 2) військовий стратегічний рівень (штаб операції чи місії); 3) операційний рівень (штаб
місії чи штаб розгорнутих сил); 4) тактичний рівень (підрозділ штабу й нижче).
На політичному стратегічному рівні під керівництвом Військового комітету Військовий штаб здійснює військове планування на всіх фазах відповіді на кризу20.
Концепт управління кризою визначає політичні стратегічні цілі операції у контексті цілей ЄС. Військові аспекти цього документа розробляються
Військовим штабом, який виявляє можливі сценарії дій та попередньо оцінює
необхідні військові ресурси. Це у варіанті ухвалення рішення за принципом
«швидкої смуги» дає змогу уникнути окремого військового стратегічного планування. Якщо ж цей принцип не задіяно, то Військовий штаб готує окремий
документ – Військові стратегічні сценарії (Military Strategic Options). У ньому
можливі дії військової операції прораховуються у контексті оцінки перешкод
та ризиків, необхідних ресурсів, подаються визначення операції, її цілей, ареал
розгортання, «стратегія виходу», командна структура та склад місії21. Ініціативна військова директива розробляється Військовим штабом і схвалюється
Військовим комітетом. Вона містить визначення політичних і військових цілей
операції, опис характеру використання військ, стратегічні наслідки, яких має
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бути досягнуто, і дії, які для цього слід здійснити, вказівки для командувача
операції22. Військовий штаб надає постійну планувальну підтримку операції та
здійснює її моніторинг, створюючи Команду моніторингу місії23.
У 2003 р. Європейська Рада схвалила «Процедури управління кризами»24.
Згідно з ними орієнтовно процес управління кризами має шість фаз. 1. Поточна
фаза передбачає моніторинг та аналіз ситуації потенційної чи існуючої кризи.
2. Фаза розвитку кризи та попереднього планування включає виявлення кризи,
встановлення її характеристик та визначення найбільш придатних способів реагування, в тому числі шляхом утворення відповідної місії/операції. 3. В рамках фази розробки концепції управління кризою відбувається оцінка обраних
під час фази планування способів управління кризою, ці способи зводяться в
єдину стратегію та розпочинається консультування з третіми сторонами щодо
надання ЄС допомоги з управління кризою. 4. У фазі прийняття рішення Рада
ЄС визначається з порядком ведення операції та її фінансування, укладаються
угоди SOFA/SOMA, окреслюються заходи, що повинні бути здійснені Союзом у цілому. 5. В рамках фази імплементації проводиться практична робота
з управління кризою в установленій Радою формі, в тому числі у формі діяльності місії / операції. 6. На завершальній фазі приймається рішення про зміну
порядку управління кризою або припинення операції.
Ухвалена у 2016 р. «Глобальна стратегія» пропонує, зокрема, такі орієнтири
подальшого вдосконалення СБОП: зробити СБОП швидшою й ефективнішою
(зменшення адміністративних перешкод щодо взаємодії військових підрозділів
держав-членів, удосконалення механізму швидкого розгортання); пришвидшення процесу ухвалення рішень; посилення операційного планування і виконавчих структур операцій тощо25.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, інституційна
структура Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС склалася здебільшого
протягом останніх десяти років (після набрання чинності Лісабонським договором 2007 р.), а частково й досі перебуває на етапі становлення і не може бути
визнана завершеною.
Спільна зовнішня і безпекова політика (СЗБП) ЄС загалом, і зокрема
Спільна безпекова і оборонна політика (СБОП), забезпечуються і міжурядовими, і наддержавними інституціями, але ухвалення рішень та частково їх реалізація залишаються міжурядовими і вимагають консенсусу в принципових
питаннях та досягнення складної кваліфікованої більшості в їх реалізації, а
спільні органи у цій сфері мають виконавчий характер.
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РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права

Oleksiy Kresin. Institutional mechanism of EU peacekeeping
The aggression of the Russian Federation against Ukraine, which has been going on for
more than five years, has led to irreparable losses – the deaths of thousands of our country’s
defenders and civilians, immensely more people being maimed, tortured and inhumane, deprived
of their housing and means of subsistence. The losses of infrastructure, economy and culture of
the country are enormous. It is no exaggeration to say that the very existence of Ukraine as a
sovereign state has been questioned, and the political, social, economic, psychological trauma
already inflicted by Russian aggression will be felt for a very long time – not for years, but for
generations. But the biggest challenge for Ukraine is that the algorithm for stopping aggression
and restoring the territorial integrity of the state has not yet been invented.
The use of international peacekeeping mechanisms is considered by many Ukrainian and foreign
experts to be one of the means of achieving this goal. This prompts an appeal to the study of the institutional mechanism of the European Union’s peacekeeping activity, as an organization actively involved
in counteracting Russian aggression in Ukraine and having significant peacekeeping experience.
The paper demonstrates that the institutional structure of the Common Foreign and Security
Policy (CFSP) has evolved for the most part over the last ten years (after the entry into force of
the 2007 Lisbon Treaty) and is still partly in the making and cannot be considered as complete.
The author argues that the CFSP in general, and in particular the Common Security and Defense
Policy, is provided by both intergovernmental and supranational institutions, but decision-making and partly their implementation remain intergovernmental and require consensus on fundamental issues and the achievement of a complex qualified majority in their implementation, while
common organs in this area is just of an executive nature.
Key words: peacekeeping, European Union, institutional structure.
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МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОПРАВОВОЇ ДУМКИ: ЛЮДВИГ КОНДРАТОВИЧ ЯКОБ (1759–1827)
У цій статті досліджується внесок у розвиток науки міжнародного права видатного німецького філософа та економіста Людвига Кондратовича Якоба (Ludwig
Heinrich von Jacob), який певний час працював професором дипломатики і політичної
економії Харківського університету. Проаналізовано основні міжнародно-правові ідеї
Л. К. Якоба, висловлені ним у підручнику з природного та народного права. Показано,
що у підручнику Л. К. Якоба міститься розгорнуте вчення про міжнародне право, яке
включає поняття міжнародного права, міжнародну правосуб’єктність, основні права
держав, право міжнародних договорів, дипломатичне право, право війни.
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Савчук К. А. Малоизвестные страницы истории развития международно-правовой мысли: Людвиг Кондратьевич Якоб (1759–1827)
В этой статье исследуется вклад в развитие науки международного права выдающегося немецкого философа и экономиста Людвига Кондратьевича Якоба (Ludwig
Heinrich von Jacob), который некоторое время работал профессором дипломатики
и политической экономии Харьковского университета. Проанализированы основные
международно-правовые идеи Л. К. Якоба, высказанные им в учебнике природного и
народного права. Показано, что в учебнике Л. К. Якоба содержится развернутое учение
о международном праве, которое включает понятие международного права, международную правосубъектность, основные права государств, право международных договоров, дипломатическое право, право войны.
Ключевые слова: история науки международного права, история украинской науки
международного права, теория международного права, естественное право, Л. К. Якоб.
Savchuk Kostyantyn. Little-known pages of the history of the development of international legal thought: Ludwig Jacob (1759–1827)
This article explores the contribution to the development of international law science by the
outstanding German philosopher and economist Ludwig Kondratievich Jacob (Ludwig Heinrich
von Jacob), who for some time worked as a professor of diplomacy and political economy at
Kharkiv University. The main international legal ideas of L.K. Jacob, expressed by him in the
textbook of natural and people’s law. It is shown that in the L.K. Jacob’ textbook contains a
comprehensive doctrine of international law, which includes the concept of international law,
international legal personality, the fundamental rights of states, the law of international treaties,
diplomatic law, and the law of war.
Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of international law, theory of international law, natural law, L. K. Jacob.

Харківський імператорський університет, який був заснований у листопаді
1804 р. і урочисто відкритий 17 (29 за новим стилем) січня 1805 р., має давні
традиції викладання і дослідження юридичних дисциплін, а харківська школа
міжнародного права, репрезентована такими видатними вченими-міжнародниками, як Т. Ф. Степанов, Д. І. Каченовський, А. М. Стоянов, В. П. Даневський
та іншими, справедливо вважається однією з найбільш потужних і впливових у
колишній Російській імперії. Її справжній розквіт припадає на другу половину
ХІХ – початок ХХ ст., хоча викладання міжнародного права і дослідження деяких аспектів міжнародно-правової проблематики розпочалося значно раніше,
фактично з перших років існування університету.
Загалом розвиток науки міжнародного права в дореволюційному Харкові
був предметом досліджень як радянських (В. Е. Грабар1, Д.Б. Левін2) і сучасних
українських дослідників3, включаючи і автора цієї статі4, так і окремих зарубіжних вчених5. Проте ці дослідження стосуються переважно періоду розквіту
харківської школи міжнародного права, тоді як її зародження привертає значно
меншу увагу сучасних вітчизняних науковців.
Автор цієї статті вже торкався питань викладання і дослідження міжнародного права в перші десятиріччя існування Харківського університету6, а також
внеску в розвиток вітчизняної міжнародно-правової думки відомого німецького філософа Й. Б. Шада (1758–1834)7, який протягом 1804–1816 рр. обіймав
посаду професора теоретичної і практичної філософії в цьому університеті.
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Предметом даного дослідження є міжнародно-правові погляди відомого
німецького філософа, суспільствознавця та економіста Людвига Кондратовича
Якоба (Ludwig Heinrich von Jacob) (1759–1827), наукова діяльність якого протягом певного періоду часу була пов’язана з Харківським університетом. Якщо
особистість Л. К. Якоба як філософа, економіста, державного діяча та теоретика природного права8, і навіть його вплив на формування науки фінансового
права9, привертали увагу багатьох науковців, то про його внесок у розвиток
науки міжнародного права, наскільки нам відомо, писав лише В. Е. Грабар у
своїй класичній праці «Матеріали до історії літератури в Росії (1647–1917)10.
Л. К. Якоб народився в містечку Веттін у Пруссії, вищу освіту отримав у Галльському університеті. У 1785 р. отримав звання доктора філософії, захистивши дисертацію «De allegoria Homerica»11. Подальша наукова кар’єра цього вченого була
пов’язана з його alma mater – у 1785 р. він стає доцентом, у 1789 р. екстраординарним, а у 1791 р. – ординарним професором Галльського університету.
Під час викладання курсу філософії Л. К. Якоб спирався головним чином
на філософське вчення Іммануїла Канта. Коло наукових інтересів вченого не
обмежувалося лише філософією – до сфери його наукових інтересів належали
питання філології, історії, політики та економіки, логіки, математики, психології та природного права. Свідченням високого авторитету вченого стало те, що
протягом трьох років він був ректором Галльського університету.
Після закриття французьким імператором Наполеоном І Галльського університету у 1806 р. Л. К. Якоб приймає запрошення переїхати до Харкова і у лютому
1807 р. займає посаду професора дипломатики і політичної економії Харківського
університету. Як слушно зауважує сучасний український правознавець В. В. Хохуляк, «Л. Якоб приїхав до Харківського університету вже сформованим вченим, що
мав великий авторитет у сфері економіки, права, філософії та релігії»12.
У Харківському університеті Л. К. Якоб затримався порівняно ненадовго – у
1809 р. його запросили до Санкт-Петербурга у Комісію складання законів, де він
працював разом з відомим російським державним діячем і реформатором графом
М. М. Сперанським, а після 1816 р. повернувся до Німеччини, де продовжив викладацьку діяльність у Галльському університеті на посаді професора політичних наук.
Як зауважується в статті-персоналії про Л. К. Якоба в «Російському біографічному словнику», «за своїми переконаннями і поглядами Якоб виявився передовим діячем у сучасному йому російському суспільстві, захисником ідеї свободи в усіх її проявах – у сфері громадянській, соціальній і
особливо у сфері розумовій»13. Л. К. Якоб помер у містечку Бад-Лаухштед
поблизу Галле у червні 1827 р. на 68-му році життя.
Внесок Л. К. Якоба в розвиток науки міжнародного права не обмежується
лише читанням лекцій з позитивного міжнародного права, яке у перші десятиріччя існування Харківського університету викладалося на кафедрі дипломатики
та політичної економії. Л. К. Якоб підготував і видав цілий цикл підручників з
логіки, граматики, психології, естетики, риторики, політичної економії та права
за загальною назвою «Курс філософії для гімназій Російської імперії», сьома частина якого була присвячена проблемам природного, у т. ч. міжнародного права14.
Як яскравий представник школи природного права Л. К. Якоб спирався переважно на праці Г. Гроція, Т. Гоббса, Х. Вольфа, Ж. Ж. Бурламакі, Й. Г. Фіхте,
І. Канта та інших прихильників природно-правової течії в юриспруденції. «НаРОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права
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родне» (тобто міжнародне право) Л. К. Якоб тлумачив як частину природного
права, що визначає «у яких відносинах прав перебувають між собою багато держав»15. Народом, у розумінні Л. К. Якоба, є «держава, особливо у відношенні до інших держав або народів», відповідно і «право держав до інших держав іменується
народним правом (jus gentium), яке є або природним або позитивним, залежно від
того, чи визначено воно загальним поняттям відносин народів або ж їх угодою»16.
Виходячи з основних методологічних засад природноправової школи,
Л. К. Якоб ототожнював відносини між народами та між людьми – оскільки
народи є моральними особами, то, відповідно, їм і належать усі права, які належали окремим індивідам у природному стані, тобто до утворення держави.
Серед основних прав народу він виокремлював: 1) право на самостійність, яке
включає до себе право заволодіння речами, які нікому до цього не належали
(зрозуміло, що тут автор обґрунтовує право заволодіння так званими «нічиїми
територіями» (res nullius), яке широко застосовувалося в тогочасному міжнародному праві; 2) право на незалежність від будь-якого іншого народу; 3) право
на формальну рівність з будь-яким іншим народом17.
Право на самостійність Л. К. Якоб тлумачив як таке, що зумовлює наявність
у кожного народу своєї території (або державної області за його термінологією) та власного способу правління, незалежність – як право видавати внутрішньодержавні закони і розпорядження та робити у зовнішніх відносинах усе, що
не зачіпає прав іншого народу, а рівність як те, що права одного народу означають рівно стільки ж, скільки і права іншого народу. З права на рівність Л. К. Якоб
виводив право кожного народу силою захищати свої права. Втрата будь-якого з
цих прав означає, на думку Л. К. Якоба, втрату самостійності народу. Водночас
він вважав, що оскільки держава створюється народом, то народ вправі прийняти
рішення стати частиною іншого народу, приєднавшись до іншої держави.
Як класичний представник школи природного права Л. К. Якоб фактично
ставив знак рівності між цивільно-правовими засобами набуття права власності
і засобами набуття території у міжнародному праві, саму ж територію (державну
область) розглядав як власність народу. Територіальне верховенство держави він
називав «правом обласним», і зауважував, що в силу цього права народ «може приписувати чужоземцям умови, на яких бажає дозволити їм жити на своїй землі»18.
Значну увагу у своєму підручнику Л. К. Якоб приділив праву міжнародних
договорів, хоча і не вбачав відмінностей між договорами, які народ укладає з
іншими народами та з іноземними приватними особами. Серед міжнародних
договорів він окремо виділяв союзні договори, зауважуючи, що союзом «називається такий договір між народами, яким обіцяється щось постійно робити для
іншого»19. Певна увага в підручнику приділена також питанням дипломатичного
права. У праці Л. К. Якоба міститься розгорнуте вчення про право війни, яке
знову ж таки, що є типовим для прихильників природноправового напряму у
науці міжнародного права, базується на ототожненні відносин між незалежними
народами (державами) з відносинами між індивідами у природному стані.
Виходячи з таких методологічних підходів, він вважав, що «в цьому стані
будь-який народ, стосовно права, є повністю незалежним від іншого; жоден не
може вимагати від іншого будь-чого, якщо тільки зобов’язався до цього договорами»20. Відповідно якщо один народ порушує права іншого, то останній має
право запобігати правопорушенню, право оборони та право на відшкодування
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збитків, водночас, як зауважував Л. К. Якоб, «жоден народ не має карального
права проти іншого, тому що в обох немає відповідного судилища та судді»21.
Автор розрізняв репресалії (відбій), реторсії (помста) та війну. Право
держави на війну зумовлюється відсутністю загального суду над державами,
водночас Л. К. Якоб рішуче виступає проти несправедливих війн, зазначаючи
при цьому, що не обов’язково наступальна війна є несправедливою, а оборонна – справедливо. У концентрованому вигляді своє вчення про справедливі
та несправедливі війни Л. К. Якоб сформулював так: «Будь-яка війна неправедна, яка не ведеться для того, щоб оберегти себе від майбутньої образи,
або захистити себе від справжньої образи або витребувати за завдану образу
відшкодування збитків»22. Вчений відкидав посилання на державний інтерес,
політичну рівновагу чи помсту як на підстави для праведної війни. Але, міркував далі Л. К. Якоб, навіть праведна війна не повинна вестися неправомірними
засобами. Він чітко розрізняв озброєних людей (армію) та неозброєних людей,
зауважуючи, що «насилля на війні може бути обернуто правовладно (тобто
правомірно – К. С.) лише проти того, що належить державі і що діє в ім’я держави»23, наполягає на дотриманні прав нейтральних держав.
Міжнародно-правове вчення Л. К. Якоба буквально просякнуте ідеями гуманізації війни – він рішуче виступав проти віроломства та застосування таких
засобів війни, які завдають супротивнику надмірного болю, вимагав поваги до
прав військовополонених. У праці Л. К. Якоба детально досліджуються правові проблеми воєнної окупації земель супротивника, звертається увага на
необхідність поваги до прав населення окупованої території. Щодо вимоги
офіційного оголошення війни супротивнику, то його позиція така. Незважаючи
на те, що кожен народ є сам собі суддею у міжнародних відносинах, безперечною вимогою розуму є необхідність пояснити причину початку війни перед
світом у формі спеціальної декларації, маніфесту чи акта оголошення війни.
На останніх сторінках свого підручника Л. К. Якоб розміщує додаток, в якому
пропонує ідею об’єднання незалежних держав у конфедерацію, за умови збереження кожною з них повної самостійності у своїх внутрішніх справах. У цьому
проекті неважко побачити вплив ідей трактату «До вічного миру» І. Канта, послідовним прихильником філософського вчення якого Л. К. Якоб виступав у
своїх філософських працях.
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Savchuk Kostyantyn. Little-known pages of the history of the development of international legal thought: Ludwig Jacob (1759–1827)
This article explores the contribution to the development of international law science by
the outstanding German philosopher and economist Ludwig Kondratievich Jacob (Ludwig
Heinrich von Jacob) (1759–1827), who for some time worked as a professor of diplomacy
and political economy at Kharkiv University. L. Jacob’s contribution to the development of
the science of international law is not limited to reading lectures on positive international law,
which was taught at the Department of Diplomacy and Political Economy in the first decades
of Kharkiv University. L. K. Jacob prepared and published a series of textbooks on logic,
grammar, psychology, aesthetics, rhetoric, political economy and law under the general title
«Philosophy Course for High Schools of the Russian Empire», the seventh part of which was
devoted to the problems of natural law, including international law. International Law Jacob
interpreted it as part of natural law, which determines relations between independent states.
Among the fundamental rights of the nation he distinguishes: 1) the right to independence,
which includes the right to take possession of things that did not belong to anyone (it is clear
that the author here justifies the right to take over the so-called res nullius, which was widely
used in international law at the time, 2) the right to independence from any other nation;
3) the right to formal equality with any other nation. Considerable attention in his textbook
L. K. Jakob attributes the right to international treaties, though he sees no distinction between
treaties that nation conclude with other nations and with foreign individuals. Some emphasis is
also placed on diplomatic law in the textbook. In the work of L. К. Jakob quite comprehensive
doctrine of the right to war, which, again, is quite typical for proponents of natural law in the
science of international law, is based on the identification of relations between independent
nations (states) with relations between individuals in the natural state. His international legal
doctrine is literally imbued with the ideas of the humanization of war – he strongly opposes
treachery and the use of such means of war, which cause the enemy extreme pain, requires
respect for the rights of prisoners of war.On the last pages of his textbook L. K. Jacob is installing an application in which he proposes the idea of uniting the independent states into a
confederation, provided that each of them maintains complete independence in their internal
affairs. In this project it is easy to see the impact of the ideas of the treatise «To Eternal Peace»
by I. Kant, a consistent follower of the philosophical doctrine of which L. K. Jacob performed
in his philosophical writings.
Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of international law, theory of international law, natural law, L. K. Jacob.
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факторов формирования европейской идентичности, раскрыто ее концептуальные проблемы, сущность и особенности, исходя из основополагающих ценностей демократического общества, а также учитывая отличия между процессами «европейской интеграции»
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peculiarities, taking into account the fundamental values of a democratic society, as well as
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Вступ. Довкола Європейського Союзу (далі – ЄС) конституюється єдиний європейський простір, що є втіленням ідеї Об’єднаної Європи та має різні виміри:
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освітній, культурний тощо. Формуючись на спільних цінностях і спільних інтересах, концепції спільної культурної спадщини, Об’єднана Європа увібрала відмінні, неповторні риси кожного народу, його соціокультурну самобутність, включивши їх на паритетних засадах до загальноєвропейського контексту. Саме тому
серед європейської політичної еліти почав активно обговорюватись концепт
культурного підмурку ЄС, покладений в основу конструювання її зусиллями
європейської ідентичності у парадигмі антропоцентризму. Кожен європейський
народ привносить до ідеї Об’єднаної Європи самобутні риси, збагачуючи її, у
такий спосіб забезпечуючи динаміку євроінтеграційних змін, розвиток інтеграційних процесів у економічній, політичній, духовній сферах.
Нагальними для ЄС є концептуальні та інші проблеми, пов’язані з формуванням європейської ідентичності, яку неможливо нав’язати «у конструктивістському запалі» управлінськими рішеннями його інституцій, однак саме
дискурсивно-конструктивістський підхід надає більші можливості для її теоретичного осмислення у категоріях множинності, плинності, гнучкості тощо.
Вона укорінюється у свідомості народів Європи, консолідуючи їх на основі
спільних цінностей, політичних традицій, географічної близькості, спільності:
історичного досвіду, політичної культури, культурної спадщини тощо. Вагому
роль відіграють соціальний та громадянський компоненти. Умовно визначальним для багатогранного і багатоаспектного концепту «європейська ідентичність» у широкому значенні вважають географічну належність, а у вузькому –
факт існування ЄС і його кордонів. Конструювання європейської ідентичності та
пошук найбільш прийнятної її концептуальної моделі є однією з важливих умов
ефективного функціонування ЄС, посилення синергії між наднаціональними і
міжурядовими складовими інтеграційних процесів. Звісно, на формування європейської ідентичності впливає поширення європейської самоідентифікації,
inter alia серед громадян ЄС, стан довіри його наднаціональним інституціям,
передусім Європарламенту, уповноваженому представляти їх інтереси.
Огляд літератури. Проблеми і труднощі, пов’язані з концептуалізацією та
формуванням європейської ідентичності, досліджувалися, здебільшого, зарубіжними науковцями, серед яких – О. Гамуляк, Дж. Деланті, К. Едер, Дж. П. Олсен,
І.-С. Прісакаріо, Е. Рекчі, Дж. Скеліс, А. Фавелл, Дж. Фоссум, Ю. Габермас,
Н. Шишкова, С. Шор. Окремі аспекти, дотичні до цієї проблематики з позицій
аксіології права, антропології права, а також теоретико-методологічних можливостей феноменології права та інтегративного праворозуміння висвітлювалися у
працях вітчизняних вчених: В. Денисова, О. Батанова, М. Козюбри, І. Кресіної,
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Н. Пелагеші, П. Рабіновича, О. Скрипнюка,
В. Шаповала, Ю. Шемшученка. Складність, виваженість і обережність формування
європейської ідентичності зумовлюють потребу дослідження наявних концепцій і
підходів, а також вивчення досвіду їх практичного втілення, що є важливим для
України, з огляду на її євроінтеграційні прагнення. Ця стаття є однією з перших
в Україні спроб проаналізувати не лише чинники, механізми і проблеми формування європейської ідентичності крізь призму антропоцентризму, а й доцільність конституційних змін з цих питань.
Постановка проблеми дослідження. Дотримання поваги до прав людини як
складова спільних цінностей становить стрижень виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС1 2014 р. (далі – Угода про асоціацію), є чинником фор-
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мування європейської ідентичності, осердям концептуальних засад інтеграційного правопорядку, а також слугує одним із визначальних завдань у процесі
реалізації конституційно закріпленої європейської інтеграції України, європейського вектора як пріоритетного у зовнішній політиці держави, її зовнішньополітичного орієнтира. Понад те, згідно зі змінами, внесеними до абзацу п’ятого
преамбули чинної Конституції України, підтверджено європейську ідентичність
Українського народу і незворотність європейського курсу України2. Важливо,
щоб закріплення на конституційному рівні правової визначеності стратегічного
курсу України на членство в ЄС було підкріплене: належним і своєчасним виконанням Угоди про асоціацію, що є інструментом пожвавлення європейської
інтеграції, отже, й уповільнених процесів європеїзації; «впровадженням оцінки
з боку ЄС, за його внутрішньою методологією, стану справ із практичним дотриманням спільних цінностей в Україні»3, що становлять суттєвий елемент
Угоди про асоціацію; проведенням необхідних реальних реформ, спрямованих у
тому числі на досягнення критеріїв набуття членства в ЄС; створенням умов для
зростання європейської самоідентифікації серед українців, як і для утвердження
єдиної національної ідентичності в Україні, консолідації суспільства навколо національної ідеї, зміцнення національної єдності. Викладене підкреслює доцільність та актуальність обраної теми, її теоретичне і практичне значення.
Мета і завдання дослідження полягають у виокремленні чинників і механізмів,
проблем, пов’язаних із конструюванням європейської ідентичності, у висвітленні
значення поваги до прав людини в формуванні європейської ідентичності, що є результатом та інструментом розвитку інтеграційних процесів у рамках ЄС, взаємодії
у процесі європейської інтеграції.
Виклад основного матеріалу. На Копенгагенському саміті 1973 р. прагнення, у тому числі відродити інтеграційні процеси, спонукали лідерів держав – членів ЄС ухвалити Декларацію про європейську ідентичність4 та
включити концепт європейської ідентичності до публічного дискурсу. Наразі
європейська ідентичність характеризується як: інклюзивна; багатовимірна,
множинна, здатна інкорпорувати різні субнаціональні, регіональні, національні
та наднаціональні ідентичності; міжкультурна, мультикультурна, яка визнає,
поважає та сприяє розвитку наявної різноманітності, але також спроможна
продукувати нові ідентичності; вибудована на засадах демократії та демократичному баченні Об’єднаної Європи5. Таким чином, європейська ідентичність
є конструйованим феноменом, а метою її конструювання є inter alia формування потреби та вміння жити разом, зберігаючи історичну пам’ять та етнічну
самобутність, культурну і релігійну різноманітність, керуючись спільними
цінностями та спільними інтересами. Як зазначає Н. Пелагеша, інклюзивність
європейської ідентичності означає, що «іншими» визнаються не ті, хто перебуває поза межами національних держав, а ті, хто знаходяться поза межами
інтеграційного об’єднання. Трансформація національних ідентичностей держав –
членів ЄС у контексті європейської інтеграції відбувається саме в цій площині6,
супроводжуючись появою різних концепцій «іншості».
Європейська ідентичність визначається переважно як така, що належить до
нового типу колективної ідентичності7, існує поряд з національною ідентичністю громадян держав – членів ЄС, не замінюючи і не послаблюючи її, але
зумовлюючи трансформацію, у спосіб реконфігурації, та надаючи їй більшої
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інклюзивності. «Перспективи появи європейської ідентичності національного типу насправді є сумнівними… Немає певності, відбудеться трансформація національної ідентичності, чи з’явиться постнаціональна ідентичність...
Національні ідентичності стають все більш інклюзивними та спостерігаються ознаки виникнення інклюзивної концепції європейської ідентичності.
Остання є набагато більш схожою на постнаціональну ідентичність, ніж на
національний тип ідентичності»8. Формування європейської ідентичності є
цілеспрямованим проєктом, що реалізується європейською елітою насамперед
у соціокультурній царині за допомогою політики європейської ідентичності, її
концептуалізації. Попри масштабну критику або почасти несприйняття, саме в
європейській ідентичності експерти вбачають значний потенціал, визнаючи її
важливою умовою поступу інтеграційних процесів у Європі.
Європейська ідентичність має множинний характер, оскільки включає локальний, регіональний, національний та наднаціональний рівні, що цементуються цінностями ЄС, закріпленими в ст. 2 Договору про Європейський Союз
у редакції Лісабонського договору 2007 р.: «Союз базується на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та
дотримання прав людини, включно прав меншин. Ці цінності є спільними для
держав-членів у рамках суспільства, якому притаманні плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність та рівність жінок і чоловіків»9.
У преамбулі Хартії ЄС про основоположні права в адаптованій редакції 2007 р.
встановлено: «Усвідомлюючи свою духовну і моральну спадщину, Союз базується на неподільних та універсальних цінностях людської гідності, свободи, рівності та солідарності; керується принципами демократії та верховенства права.
Він ставить людину в центр своєї діяльності, запроваджуючи громадянство
Союзу та створюючи простір свободи, безпеки і правосуддя»10. Важливо враховувати можливі наслідки констатації Радою ЄС наявності явної загрози серйозного порушення або Європейською Радою – серйозного і тривалого порушення
державою-членом наведених у ст. 2 цінностей, а також потенціал превентивного
механізму11, ретельно дослідженого професором Н. Шишковою. Наявність у ЄС
спільних цінностей та унікальних особливостей не стає на заваді громадянам
кожної держави пишатись самобутніми традиціями, історією, культурою. Вони
схильні відчувати єдність з іншими, залежно від поважання і дотримання ними
спільних цінностей та інших аспектів духовної сутності Європи.
Європейська інтеграція є: по-перше, свідченням існування певної соціальної і культурної спільноти зі своєю власною колективною ідентичністю; подруге, результатом досягнень, коли актори стають частиною більш широкої
ціннісної системи, сформованої їхніми індивідуальними зусиллями; по-третє,
наслідком відданості певним принципам, інститутам і правилам політичного
співіснування12. Зміни, реформи, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому вимірах практик держави під впливом євроінтеграційних процесів і супроводжують їх, inter alia в соціокультурній царині у результаті здійснення ЄС
політики ідентичності, у доктрині зазвичай позначаються терміном «європеїзація». Остання реалізується у спосіб усунення розбіжностей і невідповідності, поступового зближення, впровадження найбільш ефективних механізмів,
процедур, практик, вироблених у процесі взаємодії між наднаціональним і національним рівнями з метою зміцнення та підвищення дієвості економічного
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співробітництва, посилення захисту прав людини тощо.
Примітно, що європейська інтеграція супроводжується європеїзацією, концептуальна модель якої спрямована на сприяння, підтримку і
пришвидшення євроінтеграційних процесів у форматі членства (Membership
Europeanization), підготовки до вступу (Pre-Accession Europeanization) або
сусідства (Neighbourhood Europeanization; не передбачає набуття членства).
Відтак, європеїзація є феноменом, що вирізняється багатовимірним і багаторівневим підходами, в яких окремі держави виступають не лише як повноправні
суб’єкти, а також як об’єкти впливу в рамках процесу європеїзації, що у такому
випадку слугує інструментом реалізації зовнішньої політики ЄС. Йдеться, з
одного боку, про процеси політико-інституційної адаптації внутрішніх реалій
до європейської інтеграції, та, з іншого – про переосмислення національної
ідентичності й формування європейської ідентичності13. Чітко визначеними
та ґрунтовно розробленими механізмами конструювання передусім зусиллями
політичних еліт європейської ідентичності є: розвиток інституту громадянства
ЄС; забезпечення поваги до прав людини і можливості захисту основоположних прав на рівні ЄС; наявність європейської символіки; формування загальноєвропейського інформаційно-комунікативного простору; реалізація політики
європейської колективної пам’яті; розвиток спеціалізованих на ЄС системи
бібліотек; активізація політики ЄС у сфері культури; здійснення на рівні ЄС
мовної політики; реалізація освітньої політики ЄС тощо. Названі механізми
слугують чинниками згуртування спільноти14, отже, запорукою єдності інтеграційного об’єднання. Водночас автори, які характеризують європейську ідентичність як «насичену» (thick), переважно, критично сприймають цей концепт,
посилаючись на те, що він є занадто змістовно «насиченим» та не без суттєвих методологічних вад, зокрема, коли йдеться про ототожнення європейської
ідентичності та легітимності ЄС, про інтерпретацію європейської ідентичності
(проблем з її формуванням) як основної перешкоди розвитку європейської інтеграції15, загальноєвропейських об’єднавчих процесів.
Доволі поширеним є твердження, що інтеграційне об’єднання формує власну
європейську ідентичність, яка має легітимізувати його серед громадян держав-членів16, позаяк громадянин ЄС має ідентифікувати себе не лише з відповідною державою, а й з інтеграційним об’єднанням, до складу якого входить держава, під юрисдикцією якої він знаходиться. У ст. 8 частини другої «Громадянство
Союзу» Маастрихтського договору 1992 р. визначено, що «запроваджується громадянство Союзу. Кожен громадянин держави-члена є громадянином Союзу»17.
Професор В. Денисов підкреслює, що «за своєю природою громадянство ЄС
не є громадянством згідно з міжнародним правом і внутрішнім правом держав»18, воно похідне, доповнює національне громадянство, не замінюючи його.
Впровадження громадянства ЄС не скасовує національного, що притаманно й
співвідношенню національної та європейської ідентичності, яка розглядається
як важлива умова життєздатності, дієздатності та розвитку європейської інтеграції. Таким чином, особливістю ЄС на даному етапі є те, що наведені форми
громадянства взаємодоповнюють одна одну, підтверджуючи прийнятність концепції про можливість паралельного співіснування національної та європейської
ідентичності, яка є вищим і порівняно новим виміром системи ідентифікаційних
практик людини, підходів до цих практик.
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Запровадження відповідної атрибутики відіграє важливу роль в утвердженні
європейської ідентичності та укоріненні її зв’язку з громадянством ЄС. Символіка
ЄС охоплює: європейський прапор, європейський гімн, гасло «Єдність у різноманітності» («United in diversity»), День Європи (9 травня), єдину валюту (євро).
Основною ідеєю, яка криється за запровадженням європейських символів є поступова модифікація свідомості народів Європи стосовно політичної спільності,
до якої вони належать19, адже «символічні форми формують ідентичність»20.
Процес самоідентифікації європейців ускладнюють нагальні проблеми, що
постали перед ЄС. Попри тривалий період його розвитку і розширення, безперечні досягнення, протягом останніх років інтеграційні процеси, які історія
Європи зробила практично неминучими, ускладнюються, супроводжуючись
численними викликами та загрозами. Передусім йдеться про: нерівність серед держав – членів ЄС і необхідність забезпечення їм однакових можливостей; міграційну кризу; нерівномірність економічного розвитку, що поступово
призвела до кризи у функціонуванні Європейського валютного союзу та соціальних загострень; забюрократизованість організаційної структури ЄС і правотворчого процесу; «інтеграційну втому» та небажання здійснювати політику
розширення; перегляд діючої процедури вступу і висунення нових критеріїв
набуття членства в ЄС; застосування подвійних стандартів і маніпулювання
умовами, визначальними для відкриття переговорів про вступ Албанії та
Північної Македонії; фіаско балканської політики ЄС, як наслідок, започаткування перерозподілу впливу на Західних Балканах; відцентрові тенденції;
неминучі наслідки Brexit; необхідність і надалі удосконалювати Європейську
політику сусідства, її південний та східний виміри; безпекові виклики; терористичні загрози. При цьому єврооптимізм поступається євроскептицизму та
навіть європесимізму. Затяжна міграційна криза стала випробуванням на міцність інституційної системи ЄС, зумовивши необхідність політичної трансформації з метою уникнення «фрагментації» всередині Об’єднання21.
У державах – членах ЄС залишаються актуальними проблеми, пов’язані з
міжетнічними відносинами, «внутрішнім ісламом», релігійною нетерпимістю,
позаяк зростання нехристиянського населення в них не стало консолідуючим
чинником формування європейської ідентичності. Мусульманська ідентичність виявилась настільки сильною, що подекуди претендує на домінування,
нав’язування власної системи цінностей, а це не сприяє вирішенню виявлених
концептуальних проблем і подоланню кризових явищ, які супроводжують на
сучасному етапі інтеграційні процеси. З політичних і стратегічних міркувань
перед європейцями постають нові актуальні питання щодо оцінки процесу європейської інтеграції з точки зору врегулювання проблем, пов’язаних із міжетнічними відносинами у державах – членах ЄС, впливом розширення на відчуття згуртованості та солідарності у рамках ЄС тощо. При цьому підмурком
європейської ідентичності є усвідомлення цінності та неухильне дотримання
поваги до прав людини, створення для неї комфортного середовища на найсприятливішому для життєдіяльності рівні.
Європейська інтеграція є складовою зовнішньополітичної діяльності багатьох європейських держав, до яких належить й Україна. Як зазначає академік
Ю. Шемшученко, норми Конституції України становлять політико-правову основу
реалізації зовнішньополітичної функції держави, що ґрунтується на її національ-
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них інтересах і внутрішній політиці, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права22. Водночас професор В. Шаповал визнає, що «проблема змісту
конституції має різні сторони теоретичного і практичного характеру, серед яких
на особливу увагу заслуговують ті, що проявляються у міжнародно-правовому
контексті»23. При цьому однією з особливостей новітніх конституцій є наявність в
їхніх текстах положень, які «створюють юридичні передумови для участі держав
у різноманітних інтеграційних процесах…»24. Саме на це мав би бути зорієнтований Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)»25 № 2680-VIII від 7 лютого 2019 р., що набрав чинності 21 лютого 2019 р., згідно з яким новелізовано
Конституцію України, зокрема, положеннями про європейську інтеграцію держави: визначення засад реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного
членства України в ЄС належить до повноважень Верховної Ради України (п. 5
ч. 1 ст. 85 Конституції України), Президент України є гарантом, серед іншого, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України
в ЄС (ч. 3 ст. 102 Конституції України), а Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію цього курсу (п. 11 ст. 116 Конституції України). Наведене, однак, не має ні
вирішального, ні вагомого значення для реалізації європейської інтеграції України,
адже цілком корелюється з функціями і повноваженнями у зовнішньополітичній сфері вказаних вищих органів державної влади (наприклад, визначення засад
внутрішньої і зовнішньої політики належить до повноважень Верховної Ради
України (п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституції України), отже, саме вона визначає засади
реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС) та сутнісно
не наближає до зазначеної мети інтеграційного спрямування.
ЄС експліцитно підтверджено визнання європейської ідентичності, прагнень України як європейської держави, що поділяє спільну історію і спільні
цінності з його державами-членами і налаштована реалізовувати ці цінності, забезпечивши повагу до них. Зазначене положення преамбули Угоди
про асоціацію не варто трактувати як «замінник» нині конституційно закріпленої стратегії набуття членства в ЄС, власне останнє теж вказує на довгострокову перспективу досягнення цієї мети. Виникає питання, чи була необхідність інкорпорації цього положення до конституційного тексту, як і вкотре
«підтверджувати європейську ідентичність Українського народу» (преамбула
Конституції України), що є очевидним, вже визнано ЄС у преамбулі Угоди про
асоціацію, однак європейська самоідентифікація залишається здебільшого не
актуалізованою для українського суспільства, оскільки досягти «прогресу, добробуту, безпеки та високого рівня життя» неможливо лише декларуванням
своєї європейськості та прихильності до європейських цінностей26.
Процедури є необхідними для збереження основоположних цінностей демократичного суспільства, національних паростків концептуального законотворення,
що актуалізує потребу удосконалення механізму розроблення законопроєктів, на
безліч яких суспільство не лише не встигає реагувати, а, inter alia, збагнути та осмислити. Якісні закони, тим паче Основний Закон, їх належне змістове наповнення,
смислова єдність і цілісність, чітке та детальне обґрунтування нашвидкоруч не
творяться, як й інші суспільно значущі рішення. Крім того, текст Конституції
України, як і будь-якої іншої держави, не може переглядатися та переписуватися
РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
422
за передвиборчими забаганками тих чи інших політичних сил з посиланням на
месіанське піклування про «убезпечення країни від можливих політичних маніпуляцій» у майбутньому. Натомість вкрай важливо більш рішуче та прагматично
обстоювати національні інтереси, міжнародно-правову позицію держави, активізувати та консолідувати зусилля щодо впровадження реальних видимих внутрішніх реформ і належного виконання взятих міжнародних зобов’язань. Йдеться
не про ситуативне конституційно-правове забезпечення європейських прагнень,
а про складний і тривалий процес активізації зусиль, спрямованих на результат,
передусім у напрямі завершення впровадження інклюзивної конституційної реформи. Це стало б проявом: системного підходу до конституційно-правової модернізації, необхідність дотримання якого найбільш послідовно обстоює у численних
працях Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; концептуального законотворення, ідея утвердження якого особливо активно розвивається
Інститутом законодавства Верховної Ради України; врахування досвіду і змістової
складової конституційної практики держав – членів ЄС як методологічного орієнтиру під час оновлення і підвищення практичної дієвості Конституції України,
нормопроєктування вітчизняного конституційного законодавства, їх оптимального, збалансованого, розсудливого, виправданого, виваженого та обґрунтованого
оновлення у кращих традиціях конституціоналізму.
Висновки. На підставі наведеного можна резюмувати, що динаміка розвитку
ЄС створила умови для формування європейської ідентичності як результату та
інструменту поступу інтеграційних процесів у його рамках, взаємодії у процесі
європейської інтеграції. Конструювання європейської ідентичності та її концептуалізація, з одного боку, стали викликом як для громадян ЄС і його політичної
еліти, так і наукової спільноти, а з другого – є об’єктивним наслідком становлення ЄС як наднаціонального інтеграційного об’єднання, суб’єкта міжнародного права. Увиразнено спостерігаються труднощі конструювання європейської
ідентичності на основі географічної близькості, мовної однорідності, спільності
історичного досвіду і культурної спадщини, що, поза сумнівом, позначається на
«інтеграційній спроможності» ЄС, втім, саме європейська ідентичність є згуртовуючим чинником, що суттєво впливатиме на майбутнє не лише ЄС і його
держав-членів, а й України та інших європейських держав, на перспективи країн-кандидатів27. Використання дискурсивно-конструктивістського підходу, методологічного доробку конструктивістів сприяє критичному переосмисленню
концепту європейської ідентичності, невиправдано не недооцінюючи та не перебільшуючи її ролі в процесі розвитку європейської інтеграції. Європейська
ідентичність становить важливу складову останньої, забезпечуючи її цілісне,
системне бачення, відходячи від поверхневого інституційного підходу.
З викладеного вбачається важливість об’єктивних базисних чинників-критеріїв, за якими можна було б визначитися щодо наявності або відсутності європейської ідентичності, сфокусуватися на її комплексному і збалансованому
формуванні, з’ясувати відмінності між теоретичною бажаністю та практичним
втіленням. Механізми конструювання європейської ідентичності нагадують ті, за
допомогою яких формувалася, а нині реконструюється національна ідентичність.
Формування європейської ідентичності відбувається поступово, продумано, виважено та обережно, можливо уповільнено, однак справляє дедалі помітніший вплив на внутрішнє соціокультурне середовище держав – членів ЄС. В
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узагальненому вигляді ключові структурні елементи і механізми конструювання зусиллями політичних еліт інтеграційного об’єднання та/або його держав-членів, європейської ідентичності можна сформулювати так: утвердження
загальноєвропейського політико-правового простору; наявність європейської
символіки; розвиток інституту громадянства ЄС; забезпечення поваги до прав
людини і можливості захисту основоположних прав на рівні ЄС; створення загальноєвропейського інформаційно-комунікативного простору; реалізація політики ЄС у сфері культури та освіти, розвиток загальноєвропейської системи
культурно-освітніх закладів і програм, зокрема College of Europe, Jean Monnet
Programme, які слугують чинниками формування європейської колективної
пам’яті, спільної історичної свідомості, солідарності та згуртування довкола
спільних цінностей і базових принципів.
Внесення змін і доповнень до Конституції України має бути науково обґрунтованим і системно впорядкованим. Зазнав змін характер цивілізаційних викликів
і загроз, цього не варто залишати поза увагою, як і те, що конституційна стабільність є важливим чинником стабільності держави і рушієм для демократичного
поступу суспільства. Саме від практичної реалізації наявних правових засад регулювання процесу європейської інтеграції України, концептуального підходу
до неї, від дотримання спільних цінностей, зокрема поваги до прав людини, від
рівня культурно-цивілізаційної самоідентифікації українців з європейцями і відчуття себе їх органічною частиною, розбудови Європи в Україні, її європеїзації,
узалежнені збереження динаміки зростання європейської самоідентифікації серед українців, поглиблення та виведення на новий рівень співробітництва з ЄС,
що становить перспективні напрями наукових розвідок.
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Falalіeіeva Liudmyla. Respect for human rights as a component of the construction of
European identity and the Constitution of Ukraine
Introduction. The research highlights the importance of respect for human rights as one of
the important factors in the construction of European identity, reveals its conceptual problems,
nature and peculiarities, taking into account the fundamental values of a democratic society, as
well as the differences between the processes of «European integration» and «Europeanization».
The revision of the Constitution of Ukraine by confirming the European identity of the Ukrainian
people and the irreversibility of the European course of Ukraine is analyzed. The above
emphasizes the relevance of the chosen research topic.
The aim of the article is to highlight the importance of respect for human rights in the
construction of European identity, which is the result and instrument of the development of
integration processes, interaction in the process of European integration.
Results. The system-functional method has made it possible to comprehensively characterize
the mechanisms and factors of European identity construction in combination with the disclosure
of theoretical and practical aspects of the problem. By applying the comparative legal method,
a comparative analysis of the new provisions of the Constitution of Ukraine and the norms of
the constitutions of some EU Member States is carried out. In substantiating the theoretical
conclusions, the author used formal-legal and formal-logical methods. The modern practice and
doctrinal views on the issues discussed were analyzed.
Conclusions. It is emphasized that the foundation of European identity is an awareness of the
value and a steady respect for human rights, the creation of a comfortable environment for it at the
most favorable level for life. It is noted that there is no unified conceptual model for the construction
of European identity, and the presence of a significant number of approaches towards its construction
influences on the effectiveness of the approaches, depending on various factors. At the same time, it
is emphasized that the construction of a European identity and the search for its most appropriate
conceptual model is one of the important conditions for the effective functioning of the EU, enhancing
synergies between supranational and intergovernmental components of integration processes.
Key words: European integration, Europeanization, integration processes, the European
Union (EU), European identity, self-identification, fundamental rights, respect for human
rights, the Constitution of Ukraine.
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ПРАВО ДИТИНИ БУТИ ЗАСЛУХАНОЮ В СУДІ (НА ПРИКЛАДІ
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1980 р.)
У статті розглядаються положення Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, розробленої Гаазькою конференцією з міжнародного
приватного права у 1980 р. Основна увага приділена аналізу однієї з підстав відмови у
поверненні дитини до місця її звичайного проживання – виявлення заперечень дитини
проти повернення. На основі аналізу судової практики України визначені недоліки в застосуванні даної підстави й зроблені пропозиції щодо їх усунення.
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Ключові слова: Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення
дітей 1980 р., заперечення дитини проти повернення, право дитини бути заслуханою.
Проценко И. Н. Право ребенка быть заслушанным в суде (на примере применение в Украине Гаагской конвенции 1980 г.)
В статье рассматриваются положения Конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей, разработанной Гаагской конференцией по международному частному праву в 1980 г. Основное внимание уделено анализу одного из оснований
отказа в возвращении ребенка к месту его обычного проживания – выявление возражений
ребенка против возвращения. На основе анализа судебной практики Украины определены
недостатки в применении данного основания и сделаны предложения по их устранению.
Ключевые слова: Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г., возражения ребенка против возвращения, право ребенка быть
заслушанным.
Protsenko Iryna. The child right to be heard in court (using the 1980 Hague Convention in Ukraine as an example)
The article discusses the provisions of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, developed by the Hague Conference of Private International Law in
1980. The main attention is paid to the analysis of one of the grounds for refusing to return a child
to his place of usual residence - the identification of the child’s objections to return. Based on the
analysis of the judicial practice of Ukraine, shortcomings in the application of this ground were
identified and suggestions were made to address them.
Key words: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 25 October 1980, child’s objections to return, child’s right to be heard.

Гаазька конференція з міжнародного приватного права вже більше ста років працює над подоланням проблем у сфері приватних відносин з іноземним
елементом. Прогресивній уніфікації (переважно у формі міжнародних договорів) підлягають як колізійні, так і матеріальні норми, що регулюють широке коло проблем приватно-правового (зобов’язальних, сімейних, спадкових
тощо) та цивільно-процесуального характеру.
До здобутків Гаазької конференції варто віднести розробку Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.1 (далі –Конвенція 1980 р.). Вона регулює повернення дітей (фізичних осіб, віком до 16 років), незаконно переміщених або утримуваних у державі, яка не є їх звичайним
місцем проживання, коли це було здійснено одним з батьків дитини або родичем
за походженням, або мачухою/вітчимом* із порушенням прав опіки (піклування)
іншої особи, без мети одержання від неї викупу чи інших переваг. Значення
Конвенції 1980 р. визначається тим, що 101 держава2 є її учасницею. Положення цієї Конвенції недостатньою досліджені в українській науці міжнародного
* Конвенція 1980 р. чітко не визначає осіб, які можуть вчиняти дії, що призведуть до незаконного
переміщення чи утримання дитини. Зазначений перелік сформований на основі підготовленого Вищим
спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Узагальнення практики застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» 2016 р. (п. 6) і наведений для того, щоб одразу вказати на те, що незаконні дії в розумінні Конвенції мають вчинятися особою, яка має тісні родинні зв’язки з дитиною. Гаазька конференція ж навмисно не дала
ніяких вказівок на якісні характеристики осіб, що можуть незаконно вивезти дитину чи утримувати її, розуміючи
все різноманіття обставин, які можуть мати місце у зв’язку із опікою над дитиною. У Пояснювальному звіті Е.
Перез-Вера ці особи характеризуються так: «тому проблема стосується людини, яка, в цілому, належить до
сімейного кола дитини; дійсно, у більшості випадків зацікавленою особою є батько чи мати» (Див.: Explanatory
Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention by Elis a Pérez-Vera).
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приватного права (окремим аспектам її застосування приділяла увагу, наприклад,
Ю. Черняк), хоча потреба в цьому є, про що свідчать численні публікації юристів-практиків (наприклад, О. Бабак, Г. Гаро, О. Дроздової, Ю. Некляєва та ін.).
Конвенція 1980 р. керується принципом забезпечення найвищих інтересів дитини й запроваджує, на перший погляд, простий алгоритм дій, підпорядкований
ідеї відновлення статусу-кво: дитина, незаконно переміщена або утримувана в державі, що не є державою її звичайного місця проживання (ознаки цих незаконних
актів чітко наведені в даному міжнародно-правовому акті) повинна бути повернена
до держави, в якій вона звичайно проживала. Для цього Конвенцією 1980 р. передбачено ряд процедур, що вчиняються органами виконавчої та судової влади. Як
зазначено у Пояснювальному звіті Е. Перез-Вера*, «Конвенція … ставить на чолі
своїх цілей ‒ відновлення статусу-кво шляхом «швидкого повернення дітей, незаконно вивезених або утримуваних у будь-якій Договірній Державі»3.
Водночас, керуючись, знову ж таки, принципом забезпечення найвищих інтересів дитини, Конвенція 1980 р. передбачає перелік підстав, за наявності яких дитину може бути не повернуто до місця її звичайного проживання. «…Слід визнати,
що вивезення дитини іноді може бути виправдане об’єктивними причинами, які
пов’язані або з її особою, або з середовищем, з яким вона найбільш тісно пов’язана. Тому Конвенція визнає необхідність певних винятків із загальних зобов’язань, взятих на себе державами щодо забезпечення швидкого повернення дітей,
яких незаконно вивезли або утримували»4. Такими підставами, наприклад, є: фактичне нездійснення особою, яка подає позов, права піклування на момент переміщення або незаконного утримування дитини; існування серйозного ризику того,
що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння фізичної або психічної
шкоди або іншим шляхом створить для неї нестерпну обстановку; дитина заперечує проти повернення і досягла такого віку і рівня зрілості, при якому слід брати до
уваги її думку; якщо повернення дитини не допускається основними принципами
запитуваної держави в галузі захисту прав людини й основних свобод.
Конвенцією 1980 р. закріплено вичерпний перелік цих підстав (хоча самі вони
й містяться в різних статтях цієї Конвенції). Однак ряд з них сформульовано загально, що пояснюється широтою змісту поняття «інтереси дитини». «Здебільшого
ці винятки є лише конкретними ілюстраціями надто розпливчастого принципу,
згідно з яким інтереси дитини визначаються як керівний критерій у цій галузі»5.
Серед цих підстав на окрему увагу заслуговує той, що передбачений у абз. 2
ст. 13 Конвенції 1980 р. Згідно з ним у поверненні дитини може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що дитина заперечує проти повернення і досягла
такого віку і рівня зрілості, коли слід брати до уваги її думку. Загальний характер абз. 2 ст. 13 Конвенції 1980 р. породжує неоднаковість застосування даного
положення на практиці, а отже, метою даного дослідження є вивчення змісту
абз. 2 ст. 13 Конвенції 1980 р., виявлення проблем його застосування на практиці та формулювання пропозицій щодо їх подолання.
Отже, Конвенція 1980 р. надає компетентним органам можливість (не обов’язок, оскільки дитина може сформулювати власну думку під впливом позиції одного з батьків або в силу бажання отримати похвалу від одного з батьків чи в силу
* Пояснювальний звіт Е. Перез-Вера є коментарем положень Конвенції 1980 р. Він «орієнтований на те,

щоб роз’яснити принципи, які лягли в основу Гаазької конвенції, і надати тим, хто повинен застосовувати
Конвенцію, докладний коментар до її положень» (п. 35 Постанови Європейського суду з прав людини від
26.11.2013 у справі «X (X) проти Латвії» (скарга № 27853/09).
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інших подібних умов) відмовити у поверненні дитини, якщо є наявними дві умови:
1) дитина заперечує проти повернення до держави її звичайного місця перебування. До речі, у підготовлених Вищим спеціалізованим судом України з розгляду
цивільних і кримінальних справ «Узагальненнях практики застосування судами
під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» 2016 р. робиться важливе для правильного застосування
Конвенції 1980 р. уточнення, пов’язане із даним положенням. Зокрема, в його п. 14
зазначається, що «судам слід розмежовувати заперечення дитини проти повернення
та заперечення проти проживання з тим із батьків, хто був залишений (питання піклування та питання повернення). За Гаазькою конвенцією, до уваги береться тільки
заперечення проти повернення»6. Зі свого боку, можемо навести приклад того, як
дитина чітко й ясно висловила своє заперечення проти повернення її до місця звичайного перебування. Так, семирічний хлопчик «заперечував проти повернення до
Туреччини, вказував, що він не мав у Туреччині друзів, окрім одного росіянина, його
ображали хлопці і не подобалося навчатися в турецькій школі. В Україні йому краще
і він хоче жити в Україні»7. Отже, дитина не тільки висловила своє заперечення, а й
цілком логічно і обґрунтовано пояснила свою позицію;
2) досягла такого віку і рівня зрілості, у якому слід брати до уваги її думку.
Зрозуміло, що на практиці найбільше проблем виникає при застосуванні останнього положення, оскільки здатність дитини критично оцінювати ситуацію й усвідомлено формулювати власне бажання щодо повернення до місця свого звичайного проживання формується індивідуально і не може бути прив’язано до якогось
віку. Доволі красномовно про ці складнощі говориться у Пояснювальному звіті
Е. Перез-Вера, де зокрема, зазначено: «Більше того, що стосується цього конкретного пункту, усі зусилля щодо визначення мінімального віку, при досягненні якого
думки дитини можна було б врахувати, зазнали невдачі, оскільки всі запропоновані
вікові пороги здавалися штучними, навіть довільними. Здавалося, найкраще залишити застосування цього пункту на розсуд компетентних органів»8.
Загальна вказівка на «вік і рівень зрілості дитини, при якому слід брати до
уваги її думку» призвів до різної практики застосування цього положення в
Україні і, зокрема, до необґрунтованого незаслуховування думки дитини. Наведемо приклади із конкретних судових рішень. Так, у постанові Верховного
Суду від 27 лютого 2019 р., прийнятій у справі № 757/25106/16, міститься необґрунтована позиція Суду щодо з’ясування думки дитини. Зокрема, в ній зазначається, що «Верховний Суд такі аргументи заявника відхиляє, оскільки під час
розгляду справи у суді апеляційної інстанції відповідач на такому допиті малолітньої дитини не наполягала…»9*. При цьому суд зовсім не врахував ту обставину,
що згідно з абз. 2 ст. 13 Конвенції 1980 р. він може відмовити в розпорядженні
про повернення дитини, якщо виявить (підкреслено І. П.), що дитина заперечує
проти повернення і досягла такого віку і рівня зрілості, у якому слід брати до
уваги її думку. Отже, згідно з положенями Конвенції 1980 р., виявляти думку
дитини має суд, а не легковажно зазначати, що відповідач на заслуховуванні
дитини не наполягала, а тому можна зневажливо ставитися до права дитини бути
РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права

* Постанова Верховного Суду від 27 лютого 2019 р., прийнята у справі № 757/25106/16, містить
непослідовні положення щодо питання встановлення думки дитини, оскільки поруч із вказівкою на те, що
під час розгляду справи в апеляційній інстанції відповідач не наполягала на заслуховуванні думки дитини
й тому її не було заслухано, суд зазначає, що при розгляді справи в суді першої інстанції було задоволено
клопотання відповідача про вивчення думки малолітньої особи, однак рішення судом першої інстанції було
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заслуханою. Тим більше, що українські юристи-практики, посилаючись на законодавство, зазначають, що «ініціатором заслуховування думки дитини у судовому засіданні може виступати сама дитина, її законний представник, представник органу опіки та піклування, сторони та їх представники. Окрім цього, для
захисту інтересів малолітніх чи неповнолітніх осіб, з власної ініціативи збирати
докази, що стосуються предмета спору, має право і суд (ст. 13 ЦПК України)»10.
У рішенні Дніпровського районного суду м. Києва від 2 лютого 2018 р., прийнятому у справі № 755/12339/17, також необґрунтовано зроблено такий висновок:
«Враховуючи, що станом на момент розгляду справи в суді дитина досягла 8 років, то її думка з приводу повернення до Королівства Іспанії, судом не заслуховувалася»11. Цікаво, як би вчинив суд, якби розглядав справу про повернення двох дітей,
одній з яких було б 8 років, а іншій – 15. Заслухав би думку тільки старшої дитини?
Українські юристи-практики наводять чимало інших прикрих прикладів,
коли дитина необґрунтовано позбавляється права бути заслуханою. Приміром,
Івано-Франківський апеляційний суд «визнав безпідставним посилання суду
першої інстанції на те, що визначальною обставиною у вирішенні даного спору
є позиція самої дитини, оскільки відповідачі не подали доказів того, що дитина
вже досягла того віку і рівня зрілості, при якому слід брати до уваги її думку щодо
місця проживання, а позиція дитини з цього приводу може обумовлюватися тривалою розлукою з матір’ю або ж впливом батька. Також не було встановлено, що
подані дитиною свідчення є вільними і відповідають її внутрішній волі»12.
У свою чергу варто зазначити, що відповідач (ким, найбільш імовірно, є мати
чи батько дитини), може свідомо намагатися уникнути заслуховування думки дитини в суді через побоювання, що відвідування судового розгляду може завдати
їй моральних страждань. Однак українські юристи-практики підкреслюють, що
«думка дитини може відображатись у письмових доказах (висновках психологічних досліджень, висновках органів опіки та піклування, письмових зверненнях
дитини до суду тощо); електронних доказах (відео-, аудіозверненнях до суду, повідомленнях у соціальних мережах тощо); висновках психологічної експертизи, психологічного обстеження; показаннях дитини (особисто в залі судового засідання,
за допомогою відеоконференції)»13. Більше того, на підставі висновку судово-психологічного експерта та його пояснень у суді може бути встановлено рівень зрілості дитини, що мало місце, наприклад, при розгляді справи № 585/3741/16-ц, коли
судово-психологічний експерт дійшов висновку, що «в силу свого високого індивідуального розумового розвитку, який сягає набагато вище 7-річного віку, особа …
досяг такого рівня зрілості, розвитку, при якому може висловлювати свою думку
вільно та усвідомлено»14. Окрім цього, юристи-практики називають і інші шляхи
визначення здатності дитини самостійно висловлювати свою думку, наприклад,
«довідкою з медичного закладу, закладу дошкільної освіти, школи тощо»15.
Поряд з цим, слід зважати на те, що звернення до експертного висновку
психолога може отримати неочікувані процесуальні наслідки. Так, Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою від 2 листопада 2017 р. у справі
№ 755/12339/1716, пов’язаній із повернення дитини до її звичайного місця проживання – Королівства Іспанія, призначив судову психологічну експертизу та
прийнято без врахування її думки (хоча воно було прийнято на користь відповідача). Отже, через невелику
кількість інформації нам складно зрозуміти навіщо відповідачу потрібно було, щоб дитина була заслухана
при розгляді справи в подальших інстанціях?

431
зупинив провадження до закінчення проведення експертизи. Однак Апеляційний суд міста Києва ухвалою від 13 грудня 2017 р17. скасував ухвалу від 2 листопада 2017 р. і направив справу для продовження розгляду до суду першої
інстанції. Аргументи, на яких будувалася ухвала Апеляційного суду м. Києва,
на нашу думку, були лише частково прийнятними. Вони зводилися до того, що
згідно зі ст. 11 Конвенції 1980 р. справа про повернення дитини має розглядатися протягом 6 місяців, окрім цього, цей міжнародно-правовий акт, на думку
суду, зобов’язує без затримок здійснювати усі процедури для повернення дітей.
Отже, можемо зробити висновок, що Апеляційний суд м. Києва розглядав проведення експертизи в якості затримки здійснення процедури повернення дітей.
Однак ми не погоджуємося з думкою суду щодо того, що ст. 11 Конвенції
1980 р. слід розтлумачувати як таку, що запроваджує чіткий строк розгляду
справи про повернення дитини, хоча Конвенція 1980 р. дійсно вимагає швидкого
розгляду справ. Цей строк є орієнтовним й зумовлює єдиний юридичний наслідок ‒ у випадку його перевищення, зацікавлена сторона може просити надати
пояснення про причини затримки. У цих поясненнях можна зазначити, що вона
(затримка) була викликана необхідністю проведення психологічної експертизи.
Однак Апеляційний суд залишив без уваги важливий аргумент представників
позивача щодо не визначення в оскаржуваній ухвалі строків проведення експертизи, що, можливо, пояснюється внесенням на момент роботи Апеляційного
суду у цій справі змін до Цивільно-процесуального кодексу України.
Також в ухвалі Апеляційного суду від 13 грудня 2017 р. підкреслено, що «питання, поставленні для проведення судової психологічної експертизи, спрямовані на
встановлення саме здійснення піклування батьками відносно дитини, проте згідно з
Конвенцією 1980 року та відповідно до предмета позову встановлюється факт незаконного утримання дитини на території України»18. Цими питаннями були: «Яким
чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (матері…
та батька…), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини? Яким чином можуть вплинути
умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини? Чи
має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших
дорослих? Чи є ситуація, що досліджується за справою … психотравмувальною для
Особи_2…? Якщо так, то чи завдані дитині … моральні страждання?»19. Дійсно, ці
питання не мали прямого зв’язку з поверненням дитини до місця її звичайного проживання. Однак, на нашу думку, відповідь на них могла дати суду змогу прийняти
те рішення, яке найкраще б відповідало інтересам дитини й зважити можливість не
видавати розпорядження про повернення дитини виходячи з підстав, передбачених
п. b ст. 13 Конвенції 1980 р. У свою чергу помилкою Дніпровського районного суду
м. Києва було не включення до списку питань, що ставилися перед експертизою,
такого запитання: Чи досягла малолітня дитина такого рівня зрілості, розвитку, при
якому може висловлювати свою думку вільно та усвідомлено? Хоча представник
відповідача просив поставити це питання перед експертами20.
Вважаємо, судам у питанні з’ясування думки дитини щодо повернення її до
звичайного місця проживання, варто спиратися також на ст.12 Конвенції ООН
про права дитини 1989 р.21 (далі – Конвенція 1989 р.) та на Зауваження Комітету ООН з прав дитини загального порядку № 12 (2009) «Право дитини бути
заслуханою»22 (далі – Зауваження загального порядку).
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Так, у ст. 12 Конвенції 1989 р. закріплюється право дитини бути заслуханою, що, на нашу думку, прямо пов’язано зі з’ясування думки дитини щодо повернення її до звичайного місця проживання. Згідно з Конвенцією 1989 р. це право
гарантується обов’язком держав-учасниць забезпечити дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що
стосується дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з
її віком і зрілістю. У свою чергу дане зобов’язання держав реалізовується, у тому
числі, шляхом надання дитині можливості бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини, безпосередньо або
через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства. При цьому для однозначного розуміння змісту ст. 12 Конвенції 1989 р. необхідно вивчати Зауваження загального
порядку, які містять, наприклад, такі важливі положення: вимога забезпечувати
право бути заслуханою кожній дитині, здатній формулювати власні погляди, «повинна розглядатися не як обмеження, а швидше як обов’язок держав-учасниць оцінювати здатність дитини максимально можливою мірою самостійно формулювати
думки. Вона означає, що держави-учасниці не можуть виходити з того, що дитина
не здатна сформулювати свої власні погляди. Навпаки, державам-учасницям слід
дотримуватися тієї думки, що дитина здатна сформулювати свої власні погляди, і
визнавати за нею право на їх вираження; дитина не повинна попередньо доводити
свої здібності»23; «дослідження свідчать, що дитина здатна формулювати погляди
з самого раннього віку, навіть якщо вона не може висловити їх вербально. Відповідно повне здійснення ст. 12 передбачає визнання і повагу невербальних форм
комунікації, включаючи ігри, жести, міміку, а також малюнки і картини, за допомогою яких діти в ранньому віці висловлюють розуміння, вибір або переваги»24 тощо.
Отже, із набуттям чинності у 1980 р. Гаазької конвенції про цивільно-правові
аспекти міжнародного викрадення дітей у світі було запроваджено механізм вирішення питань, пов’язаних із незаконним вивезенням чи утриманням дітей особами, що перебувають з ними у тісних родинних зв’язках. Згідно з цим механізмом
органи виконавчої та судової влади повинні вживати заходів для швидкого повернення дитини в державу її звичайного місця проживання. Однак у такому поверненні може бути відмовлено за наявності визначених у Конвенції 1980 р. обставин.
Однією з таких є виявлення судом заперечень дитини проти її повернення, однак за
умови, що дитина досягла такого віку і рівня зрілості, у якому слід брати до уваги її
думку. Тому суд України з’ясовує думку дитини тільки тоді, коли вважає, що вона
досягла необхідного віку і рівня зрілості. Однак загальність формулювання даної
обставини призводить до того, що при розгляді в судах України справ про повернення думка дитини часто безпідставно не заслуховується (наприклад, якщо суд
вважає вік дитини недостатнім для з’ясування її думки, або через те, що відповідач
не наполягав на заслуховуванні думки дитини, або в силу ненадання сторонами
доказів того, що дитина досягла необхідного віку і рівня зрілості).
Вважаємо, суди для уникнення таких помилок мають активніше реалізувати
передбачене ст. 13 ЦПК України право з власної ініціативи збирати докази, що
стосуються предмета спору, зокрема, шляхом призначення психологічної експертизи, спрямованої на визначення рівня розвитку дитини. З’ясування думки
дитини має здійснюватися із обов’язковим урахуванням положень ст. 12 Конвенції ООН про права дитини 1989 р., яка регулює право дитини бути заслуха-
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ною. При цьому в судову практику України варто запроваджувати підходи, закріплені в Зауваженнях Комітету ООН з прав дитини загального порядку № 12
(2009) «Право дитини бути заслуханою», зокрема, ті, що пов’язані із оцінкою
здатності дитини висловлювати свої думки.
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Protsenko Iryna. The child right to be heard in court (using the 1980 Hague Convention in Ukraine as an example)
The Hague Convention on Civil Law Aspects of International Child Abduction in 1980 introduced a mechanism for resolving issues related to the illegal export or maintenance of children by
persons closely related to them. According to this mechanism, executive and judicial authorities must
take measures to quickly return the child to the state of his usual place of residence. However, such
a return may be refused if there are circumstances specified in the 1980 Convention. One of these is
the court’s identification of the child’s objections to his return, however, provided that the child has
reached an age and level of maturity at which his opinion should be taken into account. Therefore, the
court of Ukraine finds out the opinion of the child only if he considers that he has reached the required
age and level of maturity. However, the abstractness of the wording of this circumstance leads to the
fact that when considering return cases in Ukrainian courts, the child’s opinion is often not heard
unreasonably (for example, if the court considers the child’s age insufficient to clarify his opinion, or
because the defendant does not insist on hearing the views of the child, or because the parties fail to
provide evidence that the child has reached the required age and level of maturity).
In our opinion, the courts, in order to avoid such errors, should more actively implement the
stipulated in Art. 13 of the Civil Procedure Code of Ukraine the right, on its own initiative, to collect
evidence regarding the subject of the dispute, in particular, by appointing a psychological examination aimed at determining the level of development of the child. Clarification of the views of the child
should also be carried out with mandatory consideration of the provisions of Article 12 of the 1989
UN Convention on the Rights of the Child, which governs the right of a child to be heard. At the same
time, it is worth introducing into the judicial practice of Ukraine the approaches enshrined in the
Comments of the UN Committee on the Rights of the Child of General Order № 12 (2009) “The Right
of the Child to be Heard”, in particular, related to assessing the child’s ability to express his thoughts
Key words: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of
25 October 1980, child’s objections to return, child’s right to be heard.
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Розглянуто передумови формування правової політології та визначено її особливості
як галузі політичної науки. Показано, що правова політологія є постнекласичним етапом
розвитку політичної науки, який визначає її своєрідність у предметних і методологічних
аспектах, інтегративною системою знань, що поєднує пізнавальні ресурси обох наук.
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Кресина И. А. К вопросу о предметном поле и методологических основах правовой политологии.
Рассмотрены предпосылки формирования правовой политологии и определены её особенности как отрасли политической науки. Показано, что правовая политология является
постнеклассическим этапом развития политической науки, который определяет её своеобразие в предметных и методологических аспектах, интегративной системой знаний,
объединяющей познавательные ресурсы обеих наук.
Ключевые слова: право, политология, правовая политология, постнеклассическая
наука, демократия.
Kresina Iryna. On the subject field and methodological foundations of legal and political science
The historical prerequisites the formation of legal and political science are examined and
its features are defined as the directions of the Ukrainian political science. It is noted that legal and political science is actually a post-non-classical stage in the development of political
science, which determines its originality in subject and methodological aspects. Forming at
the verge of political science and jurisprudence, legal and political science is an integrative
knowledge system that combines the cognitive resources of both sciences.
Key words: law, political science, legal political science, post-non-classical science, democracy.

Актуальність. В останні десятиліття в Україні спостерігається стрімкий
розвиток політичної науки: здійснено її інституціональне оформлення, триває
процес диференціації та спеціалізації за галузями. Її теоретичні засади зміцніли завдяки концептуалізації таких субдисциплін, як порівняльна політологія,
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воєнна політологія, кратологія, партологія, елітологія, електоральна політологія,
політологія міжнародних відносин та інших, кожна з яких має самостійний
предмет дослідження. Водночас зростає увага науковців до нових сфер політико-юридичного знання, серед яких – юридична політологія, політична юриспруденція, політична наука публічного права, політична соціологія права
тощо. З огляду на це актуалізується проблема визначення предметного поля
та методологічних засад правової політології як нового наукового напряму і
галузі політичної науки. Тому метою даної статті є визначення предмета та
методологічних засад правової політології.
Ступінь наукової розробки проблеми. Звертаючись до джерел формування правової політології, слід зазначити, що її ідейно-теоретичні основи
були закладені ще в античні часи, а подальше оформлення відбувалося в контексті новоєвропейської політико-правової думки, під впливом розвитку правового підходу до політики та появи соціологічних, політологічних концепцій
розуміння права. Становлення теоретичних засад правової політології тісно
пов’язане з іменами таких мислителів, як Сократ, Ціцерон, Платон, Арістотель,
Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель,
К. Шмітт, М. Коркунов, Б. Чичерін, С. Дністрянський, В. Старосольський,
Б. Кістяківський та ін. Їхні погляди на сутність, походження політики і права,
особливості взаємозв’язку останніх відіграли значну роль у формуванні ідейно-теоретичних, методологічних основ правової політології. Політико-правові
погляди цих мислителів вплинули не лише на розвиток правового підходу до
політики, а й на зародження перших теоретичних уявлень про політичне право.
Саме під впливом політико-правових теорій доби Античності й Нового часу
сформувалося антропоцентричне розуміння державно-правових явищ: право і
держава постали як дві нерозривні сутності й цінності, існування і взаємозв’язок
яких знаходяться у безпосередньому співвідношенні.
Основний матеріал. Правова політологія є порівняно новим напрямом у політичній науці, становлення якого розпочалося в Україні лише наприкінці 1990 – на
початку 2000-х років. Сучасний етап її концептуалізації та інституціоналізації характеризується формуванням власної теоретичної бази, розширенням кола дослідників,
які займаються цією проблематикою. Необхідне визначення джерел формування
правової політології, її об’єкта і предмета, завдань і функцій, тобто створення фундаментальної теоретичної концепції, яка б відображала досягнутий рівень знань і була
своєрідним підґрунтям подальших наукових пошуків у даному напрямі.
Визначальний вплив на процес оформлення правової політології у самостійну галузь пізнання мали трансформаційні процеси, які відбулися у суспільстві та науці у другій половині ХХ ст. і які врешті зумовили зростання уваги
науковців до розгляду політики і права у єдності їх ціннісно-смислових характеристик; виокремлення політичного права як самостійного напряму наукових
досліджень; активізацію розвитку міждисциплінарних політико-правових досліджень. У суспільних науках відбувається формування нового, постнекласичного
типу методології, який характеризується поступовою інтеграцією різних галузей
наукового знання, появою нових цікавих концепцій, побудованих на синергетичному методологічному інструментарії. Плюралізм, комплексність та міждисциплінарність стають своєрідною доктриною всіх наукових досліджень. Формується нова теорія і методологія пізнання, яка виходить із необхідності визнання
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взаємозалежності всіх сфер суспільного розвитку – політики, економіки, права,
культури. Дедалі зростаюча єдність наукового знання, на думку Д. Керімова, «передбачає подолання наявного сепаратизму в розвитку окремих наук, взаємопроникнення і збагачення теорій і методів різних наук, об’єднання усіх галузей наукового знання у всебічному пізнанні об’єктів природного і соціального буття»1.
Правова політологія фактично постає постнекласичним етапом розвитку
політичної науки, який визначає її своєрідність у предметних і методологічних
аспектах. Формуючись на межі політології і правознавства, правова політологія
являє собою інтегративну систему знань, яка поєднує пізнавальні ресурси обох
наук. Для постнекласичного етапу характерні такі тенденції у розвитку методології політичної науки: дедалі зростаюча складність соціально-політичного
буття зумовила відхід від домінування діалектичного методу як універсального
підходу до осмислення політичної дійсності; розвиток ідей та методів синергетики, висунення на перший план понять невизначеності, вірогідності, нелінійності, хаосу, біфуркації та флуктуації як відображення характеристик сучасної
політичної дійсності (актуалізація категорій випадковості, можливості, причинності, розвитку та суперечності); усвідомлення необхідності всебічного погляду
на політику, її осмислення крізь призму взаємозалежності з іншими сферами
суспільного життя; розширення предмета досліджень політичної науки, її інтеграція з іншими соціально-гуманітарними науками, відмова від моноцентричного уявлення на користь визнання плюралізму наукових ідей і концепцій.
Поряд зі змінами у методології наукового пізнання значний вплив на процес становлення правової політології справив розвиток процесів глобалізації,
демократизації. Це зумовило, з одного боку, формування нової політичної дійсності, кількісного і, головне, якісного зростання суб’єктів політичної діяльності та управління, а з іншого – посилення ролі права в управлінських процесах.
Падіння тоталітарних режимів у Центральній і Східній Європі ознаменувало
кардинальні зміни в суспільно-політичному устрої більшості країн. Стрімкий
розвиток демократичних процесів, прийняття конституцій незалежних держав
зумовили підвищення ролі й значення права, його цінностей у суспільному
житті. Нагальним же завданням для більшості країн стало вдосконалення не
тільки організаційних та адміністративних аспектів діяльності держави, а й створення якісної правової основи функціонування політичних інститутів, утвердження розуміння демократії як правової форми організації та реалізації влади.
Особливістю сучасної ситуації у багатьох перехідних суспільствах, у тому числі
в Україні, є «відсутність синхронного розвитку політичної і правової сфер»2, що
призводить до неефективності законодавства та діяльності політичних інститутів, розбалансованості правозастосовної практики та соціального управління,
зокрема державного. Типовою стає ситуація, коли за наявності сформованої
нормативно-правової бази відсутнє адекватне відображення прийнятих норм і
принципів у реаліях суспільно-політичного життя. Дедалі частіше в сучасній політиці правила політичної доцільності стають вищими за норми конституційної
законності. Намагання ж окремих політичних сил вийти за межі правового поля
та використовувати право у власних інтересах перешкоджають утвердженню демократичних цінностей та знижують довіру населення до системи влади.
Усе це актуалізує і посилює потребу в об’єднанні зусиль політологів і юристів задля комплексного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються у
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політико-правовій дійсності, узгодженні методології політико-правових досліджень з потребами регулювання суспільного життя. У свою чергу, факт «політизації права» наштовхує на думку про те, що назріла необхідність включення
до предметного поля політичної науки питань про політичні підстави правової
практики, політичну ефективність права, його роль у функціонуванні політичної сфери суспільного життя.
Вважаємо, що усі зміни в суспільно-політичному житті мали безпосередній
вплив на появу нових політико-правових дисциплін, звернули увагу вчених на
необхідність інтеграції пізнавальних можливостей політології і правознавства
для ґрунтовного осмислення сучасних реалій. Нині проблематика розвитку політико-правових дисциплін загалом і правової політології зокрема привертає увагу
багатьох науковців, серед яких С. Асланов, О. Батанов, І. Вільчинська, К. Вітман,
В. Горбатенко, С. Гусарєв, А. Коваленко, О. Малько, А. Матвієнко, М. Матузов,
М. Мізулін, І. Монолатій, А. Некряч, В. Нерсесянц, Н. Пархоменко, Є. Перегуда,
О. Петришин, О. Скрипнюк, В. Співак, О. Стойко, О. Тихомиров, Ю. Шемшученко, В. Явір, Д. Яковлєв та ін.
Аналіз наукової літератури свідчить, що питання про предмет досліджень
нових сфер юридико-політичного наукового знання залишається дискусійним,
про що свідчать різні тлумачення їх назви. Так, у літературі з метою розмежування підходів до предмета пропонується виділяти: правову політологію,
політологію права, або юридичну політологію. Вчені-юристи здебільшого
звертаються до вивчення юридичної політології, розглядаючи її як самостійну
юридичну дисципліну (Н. Рулан, В. Нерсесянц, О. Чінчіков) чи як міждисциплінарну сферу пізнання (В. Смирнов). В. Нерсесянц серед нових напрямів
розвитку юридичного знання (філософія права, соціологія права, психологія
права, правова кібернетика, юридична антропологія, юридична логіка, правова
інформатика, правова статистика та ін.) виокремив і юридичну політологію як
юридичну дисципліну загальнонаукового, а не галузевого характеру. На його
думку, нині йдеться лише про процес становлення юридичної політології як
окремої дисципліни, оскільки раніше проблематика її формування досліджувалась у межах загальної теорії держави і права3. Водночас він не виключав
можливості формування з такою ж назвою дисциплін, які б за своїм предметом і методом належали до суміжних наук. Е. Тадевосян, П. Баранов, В. Шпак,
М. Мізулін, А. Піголкін звертаються до політології права, вважаючи її відносно
самостійною складовою системи політичних наук, яка повинна зайняти одне із
центральних місць у структурі політології4.
Одна з основних сфер суспільного життя – політична – у правовому вимірі
й теоретичному осмисленні поки що залишається малодослідженою, вважають
П. Баранов і В. Шпак. Водночас взаємопроникнення права і політики в практичній сфері набуває своєрідного відображення в низці теоретичних понять і категорій, які у системі й у своїй відносній автономності дають змогу ставити питання
про самостійне виділення політології права як політологічного, теоретичного
виміру права і його закріплення в даній галузі знання. Отже, «політичний аспект
проблеми політики права повинна вивчати політологія права як відносно самостійна, теоретично оформлена структура та інститут загальної політології»5.
О. Сунгуров вважає, що у центрі уваги політології права, або юридичної політології, мають бути насамперед права людини як об’єкт вивчення і як фактор,
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що має значний вплив на політику. На його думку, «реальна політична конкуренція, наявність чи відсутність якої також повинна стати поряд із питанням
про те, як впливають конкретні політичні обставини на появу і закріплення
тих чи інших правових норм, предметом вивчення політології права, або юридичної політології»6. Такої ж точки зору дотримується В. Смирнов. Він вважає
юридичну політологію міждисциплінарною сферою пізнання, що «дає змогу
випрацювати політолого-юридичну конструкцію прав людини»7.
М. Мізулін розглядає політологію права як сучасну доктрину про право,
політику і владу, центральним ядром аналізу якої виступає право у своїх проявах та відносинах із владою і політичними інститутами: «Політологія права
розглядає правові, владні і політичні явища як плюралістичні, які знаходяться
в постійній зміні та створюють для акторів політичної і юридичної дії можливості вибору й здійснення суспільних змін»8. На його думку, політологія права
дає точний діагноз загального стану правової і неправової нормативності в суспільстві та бездоганно орієнтує політиків і правокористувачів про пріоритети
практичної діяльності в ситуаціях суспільних змін.
Найбільш повним, на нашу думку, є визначення політології права у навчальному посібнику «Теорія держави і права» за редакцією А. Піголкіна:
«Політологія права повинна бути вираженням ідей справедливості, законності, гуманізму, рівності усіх людей перед законом, відображати різні наукові
погляди та уявлення про державу і право, визначати стрижневі напрями політико-правового розвитку. Мистецтво політологів права – вміти відображати,
систематизувати, надавати точні наукові дані про державу й правову дійсність
та перспективи її розвитку»9.
Отже, в площині політології права, або юридичної політології, у центрі
уваги російських науковців опиняються здебільшого правові питання, а саме:
політики права; генезису, динаміки і тенденцій розвитку нормотворчого процесу; реалізації прав людини; ефективності правового регулювання. Дослідження у галузі політології права, або юридичної політології, на їх думку,
мають бути спрямовані насамперед на виявлення тих галузей, в яких правові
зміни є неефективними, сприяти випрацюванню наукових рекомендацій щодо
оптимізації механізмів правового регулювання суспільних відносин.
У центрі уваги українських учених (І. Вільчинська, С. Гусарєв, А. Коваленко, І. Монолатій, Є. Перегуда, О. Тихомиров, Д. Яковлєв, Л. Кормич, К. Вітман) – правова політологія, або політологія права як наукова і навчальна дисципліна. Водночас деякі науковці, зокрема С. Гусарєв і О. Тихомиров, відносять
політологію права, або юридичну політологію, до юридичних дисциплін чи до
міждисциплінарної галузі наукового знання10.
І. Монолатій вважає, що саме проблематика прав людини має перебувати
в центрі уваги політології права. Адже нині політика в галузі прав людини,
організація взаємодії органів влади різних рівнів, об’єднання у межах єдиної державної системи, роль і значення політичних інститутів та політичних
технологій в утвердженні прав людини є необхідним компонентом сучасної політологічної освіти. У зв’язку із цим, на його думку, «чимало фахівців
розвивають задум формування науки про права людини, а серед політологів
утверджуються ідеї створення політології права, або юридичної політології»11.
На думку О. Скакун, наука політології права формується як система знань про
РОЗДІЛ 9 • Проблеми правової політології

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
440
державну правову політику, про стрижневі напрями політичного розвитку
держави і права, що ґрунтуються на об’єктивних закономірностях цього розвитку12. Д. Яковлєв убачає перспективність розвитку правової політології саме
у сфері державної політики. Саме в аспекті державного управління, державної
політики, на його думку, правова політологія має шанси і перспективу стати не
тільки навчальною, а й науковою дисципліною.
На нашу думку, нині має сформуватися комплексна галузь знань, яка своїм
предметом визначає суспільні відносини, що призводять до створення елементів політико-правової системи держави, а також узгодження інтересів зацікавлених груп у ході актуалізації та обстоювання певних інтересів і потреб.
Правова політологія має поєднати у своєму об’єкті політичну систему суспільства та правову систему держави із постійно змінюваними уявленнями про
місце і роль позаправових (таких, які неможливо ідентифікувати юридичними
методами) чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки в ті
правові механізми, що містять значний елемент політичного, регламентувати
діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, релігійні
групи, територіальні громади) та інститутів громадянського суспільства13.
Серед важливих напрямів досліджень, які формують предметне поле правової політології, можна виокремити: порівняльний аналіз політичних і правових
систем та інституціоналізації, політологічна теорія держави, концептуалізація
трансформації політичних інститутів і політичної системи в цілому, створення
цілісної політологічної концепції гармонійного розвитку та організації держави
і громадянського суспільства, адміністративно-територіальний устрій держави,
теорії політичного розвитку і соціального прогресу, проблеми глобалізації і модернізації національної державності, правові аспекти політичної та етнічної конфліктології, етнодержавознавство, національно-державне будівництво, демократія і права людини. Тобто предмет правової політології має охоплювати форми
політичної участі, розвиток громадянського суспільства, вплив цих процесів на
еволюцію правових систем, політичні механізми формування суспільної волі,
віддзеркалення у правових нормах політичних інтересів різних соціальних груп.
Отже, у цілому правова політологія покликана охоплювати доволі широке
коло питань державно-правового будівництва. Водночас її специфікою є те, що
вона орієнтується на дослідження політичної складової права, вивчаючи соціально-політичні умови реалізації права, вплив політичних явищ і процесів
на створення і функціонування правових норм. Тобто її цікавить право не як
сукупність певних норм, їх природа і характер, а насамперед політична зумовленість права всією системою суспільно-політичних чинників, механізм його
дії та ефективність у регулюванні політичних відносин.
У межах правової політології політика і право, як її ключові категорії, розглядаються у єдності та взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик.
Особливістю правової політології є те, що вона звертається до гуманістичного розуміння політики – не тільки як суперництва і боротьби за владу, а як управління
суспільством задля забезпечення справедливого соціального порядку. Звернення
до розгляду політики крізь призму ідеї справедливого соціального управління
підкреслює нерозривний зв’язок правової політології із правом, позаяк саме
право виступає вираженням політичної і соціальної справедливості. Власне,
знання про право – фундаментальна основа правової політології, оскільки саме
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право постає для неї критерієм оцінки всієї політики. Від права залежить легітимність, дієздатність політики, її прийняття всіма членами суспільства. У межах
правової політології право розглядається як втілення справедливості та гуманності, як важлива складова демократичного розвитку суспільства, механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Антропоцентричне розуміння політики і права випливає з визначення людини
як істоти політичної (Арістотель) та оцінюючої (М. Бердяєв). А оскільки в демократичному суспільстві людина є основною і найвищою цінністю як у політиці,
так і в праві (що, зокрема, закріплено у Конституції України), то це зумовлює взаємозв’язок і певною мірою єдність усієї системи політичних і правових цінностей.
Для людини як діяльного суб’єкта політика є сферою самореалізації і утвердження
справедливого правопорядку в соціумі (політикумі). Інструментом реалізації цієї
справедливості виступає право як втілення панівних у конкретному суспільстві
уявлень про належне й бажане в організації спільного буття. Так, у людині й справедливості поєднуються основні цінності, які визначають сенс і спрямованість політики і права, суспільно-політичної організації соціуму й держави. Тому можна
говорити про людину і справедливість саме як про політико-правові цінності, про
взаємозумовленість цих цінностей, їх об’єктивну діалектику, іманентно притаманну будь-якому суспільству в будь-який період розвитку.
Актуалізація аксіологічних аспектів політологічного та філософсько-правового пізнання значною мірою пов’язана з кризою традиційних поглядів на
політику і право як регуляторів суспільних відносин, на їхню автономність чи
пріоритет у спроможності ефективного інструментального впливу на суспільно-політичні процеси. На думку С. Алєксєєва, зміна образу права в епоху постмодерну призводить до того, що право, характерне для модерну, втрачає свою
сталість, його догма виявляється надто громіздкою, щоб швидко реагувати на
виклики нового часу. Така ситуація є крахом права14. К. Горобець не погоджується з такою думкою і зазначає, що «сьогодні треба визнати, що людина змінилася, змінилося й право. Його більше не можна розуміти виключно як систему
норм, а тому його цінність слід розглядати під іншим кутом зору»15. Р. Зварич
доводить, що «характерною рисою сучасного типу права є те, що держава як
законотворець втратила свій вплив на регулювання суспільних відносин. Саме
характер суспільних відносин тепер впливає на процес законотворення і визначає межі регулятивної функції»16.
Переосмислення ролі, функцій і взаємозв’язку політики і права детерміноване кореляціями ціннісної свідомості, утвердженням ціннісно-оціночного ставлення до інтерсуб’єктного буття-співіснування у полісі, у просторі множинних
інтересів мультикультурних спільнот. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність
інтеграції методологічних підходів, що сформувалися в аксіології права, аксіології культури та аксіології політики як філософських концепцій буття людини
у просторі соціуму, держави, правопорядку. В рамках правової політології якраз
досягається така інтегративність, що відкриває широкі когнітивно-аксіологічні
можливості наукового осмислення нових реалій і викликів у епоху постмодерну.
Можна цілком погодитися з позиціями С. Калініна17, К. Горобця18, Ю. Оборотова19 щодо актуалізації рефлексії проблем сучасної держави в рамках аксіології держави як нової самостійної течії наукових розробок, щодо можливості поєднання аксіології права і аксіології держави в одному методологічному
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полі, яке може називатися правовою аксіологією. Проте аксіологія держави,
на нашу думку, не може зводитися до правової аксіології. Адже держава як
предмет наукового пізнання знімає в собі (у філософсько-діалектичному розумінні) суперечність-єдність двох сутностей – політики і права, тому є переважно предметом політико-правових дослідів. Результатом синергії останніх тільки й можлива нова якість знання про державу, найвищою метою якої
є людина і суспільне благо. Відтак більш адекватним визначенням є, на нашу
думку, «політико-правова аксіологія». Якщо аксіологія виступає систематизованим знанням про цінності в їх об’єктивній даності, суб’єктивному сприйнятті, конкретно-історичному й культурному наповненні, то політико-правова
аксіологія є наукою про формування і утвердження в суспільній свідомості та
політико-правовій практиці системи цінностей, що визначають сенс і особливості політико-правового модусу буття соціуму.
Основні цінності права, або правові цінності (їх деякі вчені або ототожнюють, або диференціюють20, цінності політики або політичні цінності (ми схиляємося до другого визначення) та соціальні цінності практично тотожні. Це
людина, її гідність та права, справедливість, свобода, суспільне благо, правопорядок, безпека, соціальна стабільність. Названі цінності є, по-перше, загальнолюдськими, позаяк визначали ставлення людини й суспільства до політичного
й правового розвитку завжди і в кожний конкретний історичний період, у будьякій країні й державі незалежно від стадії цивілізаційного розвитку, моделі держави, політичного режиму чи стану розвитку законодавства. По-друге, вони є
універсальними, можуть виступати загальними критеріями оцінки людиною
чи спільнотою свого стану й статусу в соціумі, визначення цілей розвитку й
адекватності засобів їх досягнення. По-третє, вони можуть бути однаково політичними й правовими, позаяк обидві сфери (політика і право) детерміновані
утвердженням цих цінностей як найвищих цілей суспільного розвитку. Відтак
ефективна політика не може бути неправовою і несправедливою. Правова діяльність не може не бути політичною, позаяк регулює суспільні відносини з
метою зробити їх справедливими, а політичну владу – підпорядкованою інтересам суспільства через зв’язаність (верховенство) правом. Інтегративною
цінністю у взаємодії політики і права виступає справедливість. Вона визначає
сенс людської діяльності в просторі соціуму й множинності інтересів.
Такі аксіологічні детермінанти правової політології виводять останню на
метарівень наукового пізнання й теоретичного осмислення суспільних реалій.
У межах правової політології політика і право, як її ключові категорії, розглядаються в єдності та взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик.
Особливістю правової політології є те, що вона звертається до гуманістичного
розуміння політики – не тільки як суперництва і боротьби за владу, а й як управління суспільством задля забезпечення справедливого соціального порядку.
Правова політологія виходить з того, що за сучасних умов суспільно-політичного розвитку спільною рисою функцій політики є те, що вони покликані сприяти налагодженню взаємозв’язку між державою і громадянами,
узгодженню інтересів різних соціальних груп, інтеграції суспільства задля забезпечення суспільного порядку й організованості, регулюванню, вирішенню
і подоланню найгостріших конфліктів, що дезінтегрують країну. Адже саме
в здатності осмислювати і вирішувати найбільш складні проблеми соціуму і
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проявляється сутність політики. Звернення ж правової політології до розгляду
політики крізь призму ідеї справедливого соціального управління підкреслює
її нерозривний зв’язок із правом, позаяк саме право виступає вираженням політичної і соціальної справедливості.
Висновки. Нині правова політологія плідно розвивається в рамках політичної науки, формуючи відносно самостійну підсистему в структурі політичного
знання. Специфіка цієї підсистеми визначається тим, що вона є багатогранною за
своїм змістом формою синтезу політико-правових знань про політичну дійсність.
Виходячи зі змісту і значення правової політології, вважаємо, що вона має
зайняти особливе місце в системі гуманітарних і безпосередньо політологічних
дисциплін. Це пояснюється тим, що вона об’єднує і використовує теоретичні
напрацювання, висновки гуманітарних і політологічних дисциплін задля глибинного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються у політичній дійсності; досліджує основні закономірності розвитку політики і права в цілому.
Формуючись на стику політології і правознавства, правова політологія постає комплексною наукою, яка претендує на вагому роль в осмисленні політичних процесів і суспільних відносин у цілому. Методологічні розробки правової
політології мають сприяти підвищенню інтелектуального потенціалу політологічної освіти, вдосконаленню соціально-політичних і правових механізмів
системи соціального, і зокрема державного, управління, адаптації політичної і
правової систем суспільства до сучасних умов демократичного розвитку.
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Kresina Iryna. On the subject field and methodological foundations of legal and
political science.
Legal and political science is a relatively new trend in political science, which began to
emerge in Ukraine only in the late 1990s and early 2000s. The current stage of conceptualization
and institutionalization of legal political science is characterized by the formation of its own theoretical base, the expansion of the circle of researchers dealing with this issue. It is necessary to
identify the sources of the formation of legal and political science, its object and object, tasks and
functions, that is, to create a fundamental theoretical concept that reflects the level of knowledge
achieved and is a kind of basis for further scientific research in this direction.
The transformative processes that took place in society and science in the second half of the
XX century had a decisive influence on the process of designing legal and political science into
an independent field of knowledge. and which eventually led to: 1) increased attention of scholars
to the consideration of politics and law in the unity of their value-meaning characteristics; 2) the
identification of political law as an independent area of scientific research; 3) intensifying the
development of interdisciplinary political and legal studies.
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Legal and political science is, in fact, a post-nonclassical stage in the development of political
science, which determines its originality in terms of subject and methodological aspects. Formed
on the border of political science and jurisprudence, legal and political science is an integrative
system of knowledge that combines the cognitive resources of both sciences.
Legal and political science aims to cover a fairly wide range of issues of state-legal construction. At the same time, the specificity of legal political science is that it focuses on the study of the
political constituent of law, studying the socio-political conditions of the exercise of law, the influence of political phenomena and processes on the creation and functioning of legal norms. That
is, it is interested in law not as a set of certain norms, their nature and character, but above all the
political conditionality of law throughout the system of socio-political factors, its mechanism of
action and effectiveness in regulating political relations.
Key words: law, political science, legal political science, post-non-classical science, democracy.
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Вступ. Протягом ХХ ст. дедалі більше європейських країн прийняли законодавство, що уможливлювало використання референдумів. На сьогодні у
більшості членів Євросоюзу конституція встановлює правила, за якими проводяться референдуми, а в деяких країнах проведення плебісцитів виписане
в окремому законі. В Україні наразі відсутнє законодавство, яке б регулювало
проведення загальнонаціонального референдуму, що актуалізує необхідність
вивчення європейського досвіду у цій сфері.
Огляд літератури. Референдуми як інструмент прямої демократії, механізм активізації участі громадян, спосіб легітимації політичного режиму
перебуває у центрі уваги зарубіжних та вітчизняних дослідників. Протягом
останнього десятиліття ця проблема досліджувалися М. Квортрупом1, Ф. Мендесом2, Л. Морелем3, М. Сеталою4, С. Хагом5, С. Холландером6. Серед вітчизняних дослідників питаннями плебісцитів займалися О. Бондар7, К. Вітман8,
О. Дашковська9, С. Дерев’янко10, А. Крутько11, В. Погорілко12 та ін.
Мета та завдання дослідження. Проаналізувати європейську практику законодавчого забезпечення реалізації права громадян на безпосередню участь у
процесі прийняття рішень шляхом проведення референдуму.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Євросоюзі конституція лише
п’яти країн не передбачає проведення загальнонаціонального референдуму
(Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Німеччина та Чехія). При цьому в Нідерландах законодавство про плебісцити діяло у період 2002–2005 та 2015–2018 років, але
не передбачено в Основному законі. Саме в останній проміжок, у 2016 р., Амстердам провів консультативний референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у якому взяли участь 32 % виборців, з яких 61 %
(тобто приблизно п’ята частина усіх громадян з правом голосу) проголосували
проти угоди. У Чехії конституція містить згадку про загальнонаціональний референдум, відзначаючи, що його проведення має регулюватися спеціальним
законом, який так і не був прийнятий.
Перш ніж перейти до класифікації членів ЄС за практикою референдумів
слід окремо виділити Велику Британію, в якій референдуми не мали офіційного статусу до початку ХХІ ст. через відсутність кодифікованої конституції.
З 2000 р. проведення референдумів регулюється спеціальним законом, що визначає перелік правил для організації референдумів. Навіть більше, положення
про референдум були розширені у 2011 р., коли парламент прийняв Закон про
Європейський Союз (втратив чинність у 2018 р. у зв’язку з підготовкою до
виходу з ЄС), що вимагав обов’язкового проведення референдуму щодо підписання будь-яких європейських угод.
Решта держав – членів ЄС можна поділити на три групи, в яких інституціоналізація референдумів відбулася згідно з хвилями демократизації, запропонованими С. Гантінгтоном13. Перша група представлена країнами, що одними
з перших у світі почали процес демократизації і закріпили в конституції положення про референдуми ще напередодні Другої світової війни. До них належать: Люксембург (референдуми запроваджені в 1868 р.), Данія (положення
про референдум були закріплені у 1915 р., а розширені в 1953 р.); Ірландія
(положення про референдуми датується 1922 р., однак вони були обмежені в
1937 р.); Швеція (впровадила в 1922 р., розширила в 1980 р.), Австрія – впровадила у конституцію в 1929 р.
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До другої групи належать країни, що почали процес демократизації у результаті падіння авторитарних режимів або деколонізації в 1945–1990-х р., що
зумовило прийняття нових конституцій, у яких містилася згадка про референдуми. До неї входять Греція, Італія, Іспанія, Мальта, Португалія, Фінляндія та
Франція. При цьому Фінляндія стала єдиною країною, яка вперше запровадила
референдум у 1987 р., а решта мали досвід його використання. В Італії референдум був інституціалізований у конституції 1948 р., прийнятій після падіння фашистського режиму, а можливості щодо його проведення розширені
в 1970 р. При цьому за часів правління Б. Муссоліні було проведено два референдуми – в 1929 та 1934 р.
У Франції положення про референдум були прийняті одночасно із набуттям
чинності Конституцією Четвертої республіки в 1946 р. та розширені в 1958 та
2015 р. У Греції, Іспанії та Португалії законодавче оформлення референдуму у
70-х роках ХХ ст. збіглося з прийняттям нової демократичної конституції після
краху авторитарних режимів, у яких цей інструмент прямої демократії використовувався диктаторами. Мальта інституціоналізувала референдум у 1964 р.
з прийняттям нової конституції, позбувшись статусу колонії Великої Британії.
Третя група – молоді демократії Центрально-Східної Європи, в яких положення про референдум були закріплені або ж повторені у конституціях після
здобуття незалежності з 1989 р. Майже всі ці країни, на відміну від країн другої
групи, мали досвід плебісцитів або ж він був передбачений законодавством. У
країнах Балтики референдум був закріплений у соціалістичних конституціях,
а у Польщі, Чехословаччині та Болгарії референдуми проводилися для зміцнення комуністичного режиму. Прикметно, що після здобуття незалежності
Прага не включила згадку про референдум до конституції 1993 р.
Впровадження чи відновлення положень про референдум зазвичай відбувалися, коли країни приймали нову конституцію. Так, в Ірландії конституція
1922 р. передбачала проведення національного плебісциту за ініціативою громадян. Однак це положення не ввійшло до тексту конституції 1937 р., що зробило Ірландію винятком з-поміж європейських країн, оскільки законодавство
про референдум обмежило можливості використання цього інструменту прямої демократії, а не розширювало14.
Є значні розбіжності між країнами щодо типу референдуму. Найбільш
звичною є практика ініціювання референдумів членами законодавчого органу:
такий спосіб передбачений майже у всіх країнах, де загальнонаціональні референдуми виписані у конституції чи регулюються спеціальним законом. Станом
на 1 січня 2018 р. в 11 країнах ЄС громадяни могли ініціювати референдум
щодо наявних законопроєктів або громадських ініціатив. Такі референдуми
значною мірою обмежені в ЦСЄ: конституції Естонії, Польщі, Румунії та Чехії
не передбачають проведення плебісцитів за ініціативою громадян. Аналогічна
ситуація і у 17 «старих» країнах ЄС (ЄС17), в яких громадяни позбавлені можливості провести загальнонаціональний референдум, за винятком Італії, Люксембургу та Мальти (табл.) .
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Види референдумів у країнах Євросоюзу
Мета

Представництво
Суверенітет представницького органу

Агрегація
Захит більшості

Референдуми парламентської більшості
(Австрія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Іспанія, Латвія, Люксембург,
Мальта, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія Угорщина, Фінляндія Хорватія, Швеція)
Президентський референдум (Польща,
Румунія, Франція, Хорватія)

Інтеграція
Захист меншості

Референдум парламентської меншості
(Австрія, Данія, Ірландія, Італія, Іспанія,
Литва, Люксембург, Польща, Словенія
Франція, Швеція)

Таблиця

Участь
Народний суверенітет

За народною ініціативою (Болгарія,
Італія, Люксембург, Латвія, Литва, Мальта, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Хорватія)

Проведення референдуму парламентською більшістю передбачене у 17
«старих» країнах–членах ЄС згідно спеціальним законом (табл.). А у Великій
Британії, Естонії, Греції, Португалії та Фінляндії факультативні референдуми
можуть бути проведені лише за пропозицією парламентської більшості. В Австрії, Іспанії, Люксембурзі, Польщі, Словенії та Швеції таке право надане і
парламентській меншості (опозиції), але лише у випадку змін до конституції
чи і/або поточних питань політики.
Парламентська більшість може ініціювати проведення загальнонаціонального
плебісциту простою чи абсолютною більшістю депутатів, хоча кваліфікована більшість – три п’ятих від складу парламенту – вимагається в Естонії (для референдуму про зміни до конституції), Словаччині (у випадку відкликання президента) та
Греції. У такому випадку опитування громадян має продемонструвати підтримку
певного законопроєкту чи рішення парламенту.
У більшості країн, де референдум проводиться за ініціативою парламентської
більшості, він може стосуватися будь-яких питань чи законодавчих пропозицій, що
дає депутатам ще один інструмент контролю за порядком денним. Це, однак, відрізняє ЄС17 від новачків із ЦСЄ: у більшості країн ЄС17 народні обранці можуть
проводити референдум з приводу будь-якої законодавчої ініціативи, іноді за винятком певних конституційних питань, тоді як у більшості країн ЦСЄ влада більшості
проводити референдум обмежена особливими вимогами щодо його предмета.
Також є відмінність між ЄС17 і ЦСЄ, коли йдеться про застосування вимог
щодо кількості учасників голосування та імплементації результатів референдуму. У більшості держав ЄС17 законодавство про референдуми парламентської більшості не вимагає виконання низки критеріїв (зокрема щодо явки), і
вони мають переважно дорадчий характер. Проте у Греції ці референдуми вимагають певного порогу явки (не менше 40 % у випадку питань, що становлять
національний інтерес, або ж 50 % – з важливих соціальних проблем), і вони мають обов’язковий характер. Також у Португалії референдуми парламентської
більшості вимагають кворуму: більшість виборців мають проголосувати, щоб
результати плебісциту набули обов’язкового характеру. У Великій Британії референдуми в принципі є дорадчими і проводяться до голосування в парламенті.
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Хоча вимог щодо кворуму немає, але більшість у парламенті може прийняти
інше рішення. На відміну від цього у більшості країн ЦСЄ референдум парламентської більшості має кворум і є, відповідно, обов’язковим.
У двох напівпрезидентських режимах ЄС (Румунії та Франції) президент може
ініціювати референдум, при цьому в Румунії він не має обов’язкової сили. Президент
також може ініціювати референдум у Польщі та Хорватії, проте в останній президент має заручитися підтримкою прем’єр-міністра, а в Польщі – лише у випадку змін
до конституції (потрібна підтримка Сенату для проведення плебісцитів з питань, що
належать до національних інтересів). В Ірландії (у випадку референдуму парламентської меншості) та Португалії (у випадку референдуму парламентської більшості),
президент також має останнє слово щодо проведення референдуму.
У більшості випадків президентські референдуми спрямовані на підтримку
прийняття певного рішення, оскільки президент зазвичай належить до партії,
що має більшість місць у парламенті. Президентські референдуми можуть також контролювати процес прийняття рішень, коли мають за мету накласти вето
на законопроєкти, подані парламентською більшістю. Але такий варіант можливий лише в період коабітації, коли президент не є членом партії, що контролює більшість місць у парламенті. Так, у 2007 р. президент Румунії Т. Басеску
провів референдум щодо своєї відставки, на якому більшість учасників висловилася проти. Однак у 2012 р. знову був проведений референдум щодо його
імпічменту, на якому 87 % підтримали цю пропозицію, однак через низьку явку
(46 %) він був визнаний Конституційним судом таким, що не відбувся.
Референдум парламентської меншості передбачений лише в 11 країнах ЄС,
більшість з яких є консенсусними демократіями. Винятком є Франція, Ірландія
та Іспанія, які належать до мажоритарних демократій. Однак в Іспанії парламентська меншість може лише ініціювати голосування про внесення змін до
конституції, що має дорадчий характер. В Ірландії парламентська меншість
може ініціювати референдум, але президент дає згоду, що не можна вважати
чистим прикладом референдуму парламентської меншості. Цікаво, що в ЦСЄ
такі референдуми спрямовані на контроль процесу прийняття рішень, можливі
лише в Литві, Польщі, Словенії та проводяться доволі рідко.
Референдуми парламентської меншості зазвичай контролюють процес прийняття рішень: опозиція може ініціювати референдум щодо законопроєктів, поданих та підтриманих правлячою більшістю. Це стосується насамперед тих законів, які ще не набрали чинності. В Італії ради п’яти регіональних рад можуть
ініціювати референдум для ветування чинних нормативно-правових актів. Якщо
право ініціювати надається опозиції, то вона це може зробити з широкого переліку
питань, а результати голосування є, як правило, обов’язковими. У деяких країнах
(Австрії, Іспанії, Люксембурзі, Польщі та Швеції) парламентська меншість може
провести референдум лише щодо зміни конституції, а не поточних законопроєктів.
Що стосується референдумів за ініціативою громадян, то на початок 2018 р.
його можна провести 11 країнах ЄС, переважно у молодих демократіях. У Латвії
громадяни можуть ініціювати референдум щодо законопроєктів, поданих парламентом (тобто йдеться про вето громадян як інструмент контролю за законотворчістю парламенту), а також пропозицій самих громадян. В Італії, Люксембурзі, Мальті, Словенії завданням цих голосувань є лише контроль за рішеннями.
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В Люксембурзі громадяни можуть тільки накладати вето на зміни до конституції; у Мальті громадяни позбавлені можливості ініціювати плебісцит щодо зміни
конституції. В Латвії, Люксембурзі та Словенії громадяни можуть ініціювати
референдум про недавно схвалені закони, але які ще не набрали чинності. В Італії та Мальті референдуми можуть ініціюватися щодо законів, що вже набрали
чинності і, за позитивної відповіді, означають їх скасування. Окрім Латвії, референдуми за ініціативою громадян на підтримку рішень (чи за громадянською
ініціативою) передбачені в Болгарії, Литві, Словаччині, Хорватії та Угорщині.
Відповідно, жодна розвинена демократія ЄС не дає громадянам права ініціювати
референдум щодо власних пропозицій.
При цьому вимоги до референдумів з громадянських ініціатив є жорсткішими: у більшості випадків певні питання виключенні з переліку; встановлюється поріг явки. Відповідно, результати таких референдумів мають обов’язковий характер в усіх країнах, якщо виконані вимоги щодо явки і кількості голосів.
Винятком є Нідерланди, де вето громадян на законопроєкти є дорадчим попри
виконання вимог. При цьому серед країн є значні відмінності щодо легкості ініціювання такого виду плебісциту. Найбільш складно це зробити у Хорватії, де
підписи 10 % електорату (близько 400 тис. осіб) слід зібрати протягом 15 днів.
У Болгарії, Латвії, Литві, Люксембурзі, на Мальті та у Словаччині ініціювання
громадянського референдуму вимагає підписів 7–10 % виборців, на збір яких
дається більше часу – 2–3 місяці. Ще легше це зробити в Італії, Угорщині та Словенії. Так, в Італії треба зібрати 500 тис. підпиcів (1 %) за три місяці.
Щодо предмета референдуму, то серед старих членів ЄС найбільш популярними є питання інституційного устрою держави – 53 (насамперед через
обов’язковість проведення плебісцитів щодо змін до конституції в окремих
державах), документів Євросоюзу – 33, моральних питань (аборти, одностатеві шлюби), економічна політика тощо.
Доволі активно плебісцитами послуговуються нові члени ЄС: у період 1990–
2017 рр. було проведено 97 голосувань у 11 країнах ЦСЄ порівняно з 24 в ЄС15 за
той же період. У ЄС28 123 з 284 референдумів, проведених у період 1950–2017 р.,
були ініційовані громадянами (43 %), 26 % – були обов’язкові референдуми, а 33 % –
пропонувалися парламентаріями. Особливість ЦСЄ полягає у тому, що майже половина плебісцитів ініціювалася громадянами і проводилася в більшості країн, а не в
кількох. Крім того, в деяких країнах регіону громадяни також ініціювали референдум щодо народних ініціатив. Загалом на 42 плебісцитах було отримано позитивне
рішення, а на 13 накладено вето. Загалом лише 35 % зі 114 референдумів були ініційовані органами державної влади (парламентом і президентом), а 19 (17 %) мали
зобов’язальний характер. При цьому слід відзначити, що 35 з 55 референдумів за
народною ініціативою були визнані такими, що не відбулися через низьку явку.
Висновки. Отже, як свідчить історія впровадження плебісцитів у практику
політичних процесів у країнах Європи, вони тісно пов’язані з демократичним
транзитом: чим пізніше приймається конституція, тим більше можливостей у
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громадян використовувати референдуми не лише для контролю законодавчого
процесу в парламенті (підтримка чи ветування певного рішення чи законопроєкту),
а й формувати порядок денний – пропонувати власні ініціативи для розгляду органами державної влади. Відповідно, є очевидні відмінності між практикою проведення референдумів у «старих» і «нових» членах Євросоюзу, оскільки останні набагато активніше їх використовують та надають громадянам реальні важелі впливу
на державну політику шляхом проведення плебісцитів щодо народних ініціатив.
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Stoyko Olena. Institualization of referendum in EU countries
The evolution of the referendum institutionalization in the constitutions of the EU states
is considered. The peculiarities of its initiation, realization and implementation of results in
the «old» and «new» members of the Union are highlighted and analyzed. It is concluded that
young democracies are pioneering in using this tool of direct democracy both to legitimize
government decisions and to involve citizens in the decision-making process.
The history of the introduction of plebiscites into the practice of political processes in
European countries shows, that they are closely linked to democratic transit: the later the
constitution is adopted, the more opportunities for citizens to use referendums not only to control
the legislative process in parliament (support or veto certain decisions, draft laws), but also to
formulate an agenda - to propose their own initiatives for consideration by public authorities.
Accordingly, there are obvious differences between the referendum practices of the «old» and
«new» members of the European Union, since the latter are much more active in using them and
give citizens real leverage on public policy by holding plebiscites on popular initiatives.
Key words: referendum, constitution, democracy, transit, public initiatives, parliament, president.
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ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проаналізовані принципи політико-правових досліджень як важливий напрям, теоретико-практичний потенціал якого спрямований на оптимізацію управління державою
і суспільством. До основних таких принципів віднесені: гносеологічний, системності,
інтегративний, альтернативності, координації теорії і практики. На цьому тлі здійснено осмислення необхідності поєднання політичних і правових знань; визначення й характеристику основних принципів політико-правових досліджень; виявлення їх змісту,
спрямування й особливостей застосування.
Ключові слова: політика, право, політико-правові дослідження, політико-правові
знання, принципи політико-правових досліджень.
Горбатенко В. П. Принципы политико-правовых исследований
Проанализированы принципы политико-правовых исследований как важное направление, теоретико-практический потенциал которого способствует оптимизации
управления государством и обществом. К основным таким принципам отнесены: гносеоло-
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гический, системности, интегративный, альтернативности, координации теории и практики. На этом фоне осуществлены: осмысление необходимости сочетания политических
и правовых знаний; определение и характеристика основных принципов политико-правовых
исследований; выявление их содержания, направленности и особенностей применения.
Ключевые слова: политика, право, политико-правовые исследования, политико-правовые знания, принципы политико-правовых исследований.
Gorbatenko Volodymyr. Principles of Political and Legal Research
The principles of political and legal research are analyzed as an important direction, the
theoretical and practical potential of which helps to optimize the management of the state and society.
The main principles include: epistemological, systemic, integrative, alternative, coordination of theory
and practice. Against this background, implemented: understanding the need for a combination of
political and legal knowledge; definition and characterization of the basic principles of political and
legal research; identification of their content, orientation and application features.
Key words: politics, law, political and legal research, political and legal knowledge,
principles of political and legal research.

Вступ. Динамічні модернізаційні зміни в Україні потребують принципово нових наукових підходів, пов’язаних насамперед з можливостями міжгалузевого дискурсу, спрямованого на забезпечення цілісного сприйняття перспективного розвитку
держави і громадянського суспільства. Звідси важливою проблемою є необхідність
подолання суперечливих тлумачень і невиправданих суб’єктивних оцінок співвідношення політики і права, переосмислення їх у зв’язку з наслідками глобалізації та
суперечностями трансформації держави й суспільства, а також впровадження сукупних знань у практику державотворення, суспільно-політичного розвитку.
Сучасна політологія за своєю суттю є міждисциплінарною наукою, яка покликана координувати вивчення питань політики, що входять на даний час у предмети інших наук, забезпечувати їх системний, комплексний розгляд. Міждисциплінарний характер політичної науки вимагає від неї освоєння важливих сегментів
знання, що перебувають на маргінесі в середовищі інших наук, але є надзвичайно
важливими для розвитку держави й суспільства. До того ж зазначена орієнтація
для неї означає спосіб виживання, оскільки «ступінь інституціоналізації політичної науки варіюється залежно від прийняття відносно «нової» дисципліни «старими» дисциплінами: правом, історією, економікою чи філософією»1.
Політика і право мають єдине джерело свого розвитку й функціонування –
суспільні відносини. Вони виконують спільні функції та свої окремі специфічні
завдання. Їх поєднує нормативна природа, однак політичні норми, на відміну
від правових, не завжди є формально визначеними. За допомогою права політика стає нормою життя суспільства, обов’язковим набором правил, що підтримуються силою держави та її інститутів. Політика виступає більш динамічною
силою, вона чутливо реагує на зміни в суспільстві. Право ж спрямовує поведінку людей на ті завдання, які формують політика й економіка. Норми права
є доволі стійкими, політичні ж цінності й принципи є різноспрямованими й
надзвичайно мінливими. У цьому сенсі політика є гнучкою й суперечливою
сферою взаємодії людей. Політика присутня скрізь, де є право, натомість закони, норми не завжди є наявними у політичних процесах, відносинах, рішеннях. Якщо політика може впливати на взаємодію між владою і суспільством
безпосередньо, то право змінюється повільно, через офіційну нормотворчість.
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Правові норми встановлюються державою, яка їх офіційно оприлюднює, визначає час їхнього вступу в законну силу, осіб, на яких поширюється їхня дія.
Політика є важливим чинником формування права, основною її метою є спрямування розвитку суспільства у певному напрямі, визначення змісту діяльності
й стратегії поступу держави. Право встановлює рівні межі й можливості для окремих суспільних груп, що сприяє збалансуванню діяльності різних соціальних сил.
Огляд літератури. Розуміння необхідності поєднання політичних і правових підходів у наукових дослідженнях практики державотворення й політико-правового життя відобразилось у працях зарубіжних науковців, зокрема
таких, як Н. Антанович, Б. Борнеман, Г. Варданянц, Р. Дворкін, М. Дюверже,
В. Нерсесянц, П. Рікер, Дж. Ролз, Г. Тарді, Л. Фуллер. Серед українських дослідників взаємовпливу політики і права слід відзначити таких вчених, як В. Бабкін, О. Костенко, І. Кресіна, О. Кукуруз, С. Максимов, О. Минькович-Слободяник,
Є. Перегуда, В. Селіванов, О. Скрипнюк, А. Сотник, О. Стойко, Ю. Шемшученко,
О. Ющик, В. Явір та ін.
На думку сучасних науковців, без розгляду складних суспільних процесів
одночасно з позицій політики і права неможливе адекватне розуміння ефективного розвитку суспільства й держави. Різні сегменти, що належать до об’єкта
політико-правових досліджень, поводяться, як правило, по-різному. Поведінка
стійких інститутів (партій, парламенту, уряду) є більш зрозумілою, оскільки
вони діють у рамках багатьох обмежувачів – законодавства, формальних та неформальних правил, позицій щодо інших інститутів, корпоративних інтересів.
Дії ж окремих політиків, що мають відносну свободу діяльності, більш невизначені. Що стосується принципів здійснення політико-правових досліджень,
то це питання на сьогодні належним чином досі не висвітлено.
Постановка проблеми. Сукупний досвід дослідження політико-правової
сфери засвідчує потреби розгляду політики і права як складних системних утворень в органічній єдності та взаємній опосередкованості їх змістових характеристик; аналізу політичної дійсності крізь призму права, що як особлива форма
належного, мета і ціннісна основа постає критерієм оцінки політики загалом;
з’ясування можливостей досягнення конкретних політичних і правових цілей,
визначення того, які цілі найбільшою мірою відповідають інтересам суспільства
на даному етапі соціального розвитку; пошуку оптимального співвідношення
між поточними й віддаленими завданнями, між мінімальними й максимальними
вимогами, між цілями й засобами їх досягнення; виявлення реальних наслідків
державно-політичних і державно-управлінських рішень; встановлення чітких
правил і процедур у прийнятті стратегічних рішень, розробці соціальних проектів; узгодження інтересів суб’єктів політико-правової діяльності.
Мета і завдання дослідження. Відповідно до зазначеного метою даної статті
є систематизація наукових принципів задля оптимізації дослідження важливих
сегментів політико-правового розвитку. До завдань пропонованого дослідження
віднесені: осмислення необхідності поєднання політичних і правових знань; визначення й характеристика основних принципів політико-правових досліджень;
з’ясування їх змісту, спрямування й особливостей застосування.
Виклад основного матеріалу. До основних принципів, на основі яких мають
здійснюватися політико-правові дослідження, на нашу думку, можна віднести такі.
Гносеологічний принцип. Цей принцип вважається однією з об’єктивних під-
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став наукової діяльності загалом. Згідно з ним у світі не існує речей, явищ, процесів, які неможливо пізнати, а можуть бути ще непізнані в даний час закони, окремі
сторони і факти дійсності. Гносеологічний принцип спрямований на подолання
або принаймні мінімізацію невизначеності. Останнє є доволі складним для пізнання. Відокремлення передбачуваного від непередбачуваного – це важка робота.
Тим часом гносеологічна невизначеність, на відміну від стохастичної (неможливого для пізнання), – це щось, чого людина не знає, але воно можливе для пізнання.
Застосування цього принципу в процесі опанування політико-правової дійсності передбачає врахування певної сукупності методів та інших різновидів нормативного знання – суспільних ідеалів, правових норм, стилів управління, кадрового потенціалу та ін. Результати пізнавальних дій повинні відповідати низці
вимог – відтворюваності, контрольованості шляхів отримання знань, обґрунтованості, системності, обʼєктивності. У процесі розвитку гносеології як напряму і
принципу наукового осмислення дійсності сформувалося загальне уявлення про
правильно організоване наукове дослідження. Останнє, за визначенням В. Лукашевича, включає чотири основні етапи: «Перший етап передбачає виклад
історії досліджуваного питання і критичний аналіз наявних рішень, підходів,
точок зору. Другий включає чітку постановку (формулювання) досліджуваного
питання. Третій пов’язаний з виділенням (формулюванням) власного рішення.
Четвертий передбачає обґрунтування висунутого рішення засобом логічних аргументів і даних спостереження, а також демонстрацію його переваг стосовно
наявних рішень»2. Поряд із цим принципом сформувалися й такі способи пізнання соціальних явищ і процесів, як сходження від загального до конкретного,
експериментальна наукова діяльність, суб’єктивні наукові уявлення.
У контексті політико-правових досліджень гносеологічний принцип дає
змогу розглядати предмет з точки зору того, якою мірою пізнання потенціалу
знань, котрі стосуються політики і права, розвитку політичних і правових інститутів є процесом, що уможливлює усвідомлення ролі держави, політики,
права в соціальному розвитку, опанування механізмів державно-правового й
державно-політичного вдосконалення суспільства. Відповідно гносеологічною
основою слугує політико-правовий підхід, згідно з яким право розглядається як
важливий регулятор політичного життя суспільства, а також засіб вираження
політичної волі суспільства, досягнення політичного компромісу й консенсусу
різними соціально-політичними силами. Такий підхід дає змогу глибше пізнати механізми і закономірності взаємодії політики і права, поглибити знання
про наявну політичну дійсність, у сфері якої право реалізується, осмислити
структурні й функціональні зв’язки політичних і правових чинників, можливості забезпечення їх зворотних зв’язків.
Принцип системності передбачає, що політика і право, з одного боку,
розглядаються як цілісність, спрямована на спільні об’єкти, а з другого – як
сукупність відносно самостійних елементів, властивості й функції яких визначаються їх місцем у політичній чи правовій системах. Своєю чергою той
чи інший елемент системи сам може розглядатися як підсистема. Так, «законодавча влада як система з властивими їй елементами виступає одночасно як
підсистема державної влади в цілому»3.
Будь-яку систему не можна розглядати в ізольованому вигляді, оскільки на
неї так чи інакше впливає оточення. Відповідно при розгляді певної підсистеми
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необхідно брати до уваги її зв’язки всередині системи. Властивості системи
«не можна вважати сумою властивостей її елементів, оскільки система може
набувати властивостей, не притаманних її елементам, а властивості деяких
елементів можуть втрачатися»4. Те саме можна сказати й щодо взаємодії певної системи з іншими системами. За висновками українських фахівців, відсутність політико-правового обґрунтування державотворення, світоглядних
основ суспільного розвитку вкрай негативно вплинули на визначення національної стратегії розвитку політичної системи, практику розбудови держави
та соціально-економічних реформ5.
Політична система тісно взаємодіє з правовою системою та її елементами,
що проявляється в ініціюванні нових законів, необхідних для забезпечення виборчого процесу, вдосконалення податкової системи, забезпечення зворотного
зв’язку у вигляді нових вимог чи підтримки. Проникнення політичної матерії
в юридичну важливе також з огляду на необхідність удосконалення регламентації управлінської діяльності через формування політико-правової стратегії
органів державної влади, виокремлення загальнодержавних інтересів, збалансування діяльності гілок влади та окремих інститутів.
Принцип системності дає змогу отримати цілісну модель досліджуваного
об’єкта в усій сукупності його прямих і зворотних, ієрархічних та координаційних зв’язків, визначити й виокремити його основні системні ознаки – елементний склад, структуру, мету, зміст, функціонування, способи реалізації. Відповідно до цього А. Холл під принципом системності розуміє інтеграцію, синтез
розгляду різних сторін явища або об’єкта6.
Однією з найважливіших вимог системного підходу щодо аналізу політико-правових процесів є така: дослідження певної соціальної системи в сучасних умовах неможливе без виходу за її межі. Такий підхід здатен змінити не
тільки спосіб мислення, а й практичні дії у процесі реформування держави й
суспільства. Невиконання вимоги виходу за межі старої системи, небажання
подолання відомого набору стереотипних уявлень, як правило, замість перетворення зумовлює його видимість, уявний характер.
Інтегративний принцип. Об’єктивне дослідження основних тенденцій, параметрів, пріоритетів модернізації держави й суспільства зазвичай потребує виходу
за рамки політичної сфери, щоб спробувати розглянути цей процес у більш широкій та універсальній перспективі. А це, своєю чергою, передбачає поєднання
політологічного і правового підходів. За логікою міжгалузевих досліджень, таке
поєднання «полягає не в одночасному застосуванні суттєво різних підходів, а в
готовності переходити від одного типу інтерпретації до іншого»7.
У зв’язку з зазначеним заслуговує на увагу методологічний підхід М. Дюверже, який у дослідженнях держави й суспільства запропонував поєднання
юридичного і політичного аналізу. Таке поєднання, на думку вченого, дасть
змогу, з одного боку, вивчати не тільки політичні інститути, які регламентуються правом, а й ті, що правом повністю чи частково ігноруються (політичні
партії, громадська думка, пропаганда, преса, групи тиску та ін.). З іншого боку,
зазначена орієнтація уможливить вивчати політичні інститути, регламентовані
Конституцією, законами, не тільки в юридичному, а й у політологічному аспекті, що дасть змогу визначити, якою мірою ці інститути функціонують згідно
з правом або «вислизають» від нього.
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Французький учений зазначає, що сучасний розвиток соціальних наук дає
змогу розглядати суспільство та його інститути як об’єкт науки в цілому. Не
піддаючи сумніву важливість юридичних феноменів серед суспільних явищ,
М. Дюверже звертає увагу на те, що у праві «слід розрізняти те, що є ефективним для застосування, й те, що не є таким». Закон, юридична норма, Конституція є «не відображенням реального, а спробою впорядкування реального,
спробою, яка ніколи не вдається повністю»8. Названі застереження мають особливе значення для українських законотворців і правознавців, котрі розрив між
бажаним і дійсністю досі розглядають під кутом зору недостатньої нормативно-правової бази і не усвідомлюють до кінця закономірності й глибини цього
розриву, його деструктивного впливу на розвиток політичної і правової систем.
Досліднику політико-правових явищ і процесів важливо «брати до уваги те,
що влада в суспільстві визначається і розмежовується не спеціалізованими дисциплінами, а відповідно до характеристик агентів, які застосовують її, а також
контекстів, у рамках яких вони це реалізують»9. Виходячи з цього, поєднання
потенціалу політології і правознавства покликане сприяти: подоланню загроз
для існування держави й суспільства, пов’язаних з невиконанням законів та
неадекватністю політичної діяльності; виробленню політико-правової стратегії держави на середньострокову та довгострокову перспективи; пошуку раціонального поєднання базових знань у викладанні правничих і політологічних
дисциплін; комплексному осмисленню і збалансуванню в суспільному розвитку соціальних, політичних, духовних, морально-психологічних, ціннісних
чинників; переведенню процесів функціонування державних та громадських
інститутів із спонтанної, стихійної стадії у логічне, осмислене русло; прискоренню демократизації всіх сфер суспільного життя, формування відповідальності влади і громадянського суспільства перед майбутніми поколіннями.
Принцип альтернативності пов’язаний з можливістю розвитку політико-правового життя по різних траєкторіях, за умови різних взаємозв’язків і
структур. Безперечними перевагами застосування цього принципу є: гнучкість
в осмисленні сутності суспільних явищ і процесів; методологічний плюралізм,
що сприяє розширенню дискурсивного поля, поєднанню нормативного і пошукового підходів; вплив на якість ухвалення політико-правових рішень; можливість відокремлення ймовірних варіантів політико-правового розвитку від
нездійсненних. Альтернативність у жодному разі не можна плутати з вірогідністю, оскільки вона виходить з передбачення можливості якісно різних варіантів розвитку подій. Розробляючи альтернативні варіанти політико-правового
розвитку, варто розрізняти оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний сценарії. При цьому останній може містити в собі елементи перших двох.
Джерелом виникнення альтернатив можуть слугувати якісні зрушення,
що виникають в умовах політико-правових змін, наприклад, при переході до
нового політичного курсу, внесенні принципових змін до конституції і конституційних законів. За складних перехідних політичних ситуацій один і той
же результат може бути зумовлений різними чинниками, що передбачає врахування плюралістичності причин і наслідків. Логіка застосування принципу
альтернативності пов’язана з необхідністю всебічного врахування національної специфіки держави, яку, зокрема, утворюють «історико-культурна та цивілізаційна своєрідність, економічна структура, національний менталітет і
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політична культура населення з його регіональними рисами ідентичності»10.
Відтак принцип альтернативності діє не тільки як загальнодемократичний
чинник, а й як цілеспрямований засіб досягнення визначеної мети, виявлення
тенденцій суспільно-політичного розвитку.
Принцип координації теорії і практики. Цей принцип у рамках дослідження політико-правових інститутів, процесів і механізмів передбачає поряд з теоретичним
обґрунтуванням певної наукової проблеми практичну оцінку наявних ресурсів, кадрового потенціалу, нормативно-правової бази, урахування позицій і думок державних діячів, виявлення пріоритетів діяльності різних інститутів і центрів впливу.
Усвідомлення тісного взаємозв’язку теорії і практики має важливе значення,
оскільки зумовлює розуміння реальних потреб суспільства, інтересів різних
соціальних верств і груп. Науково виважене розуміння необхідності координації теорії і практики здатне слугувати мотиваційно-спонукальним чинником у
діяльності суб’єктів політики і права, формувати ставлення до державотворчої
діяльності як до служіння суспільству, своєму народові.
Теоретичний і прикладний рівні наукового дослідження можуть розглядатися як автономні його складові, а також як такі, що перебувають у тісному
взаємозв’язку. Від глибини теоретичної розробки певної проблеми безпосередньо залежить вибір ефективної моделі розв’язання проблеми. Локальне знання,
отримане в рамках прикладних політичних досліджень, нерідко виявляється
корисним для формулювання загальних закономірностей.
Теоретичний рівень відзначається здатністю до поширення політичних
знань на групи політичних явищ і процесів (теорія сталого розвитку, теорія
модернізації, глобалізаційні теорії, теорія конвергенції тощо); довгостроковим
характером сформульованих висновків та закономірностей; орієнтацією на інтереси суспільства в цілому.
Прикладний рівень спрямований на дослідження конкретних проблем
суб’єктів політичного процесу: політичних лідерів, партій, органів державної
влади, лобістських груп; оптимального розподілу повноважень і ресурсів між
рівнями владної вертикалі – федеральним (центральним), регіональним, муніципальним; цілеспрямованих дій, здатних посилити роль певних інститутів у
політичній чи правовій системах суспільства; політичних пріоритетів у певній
ситуації для того чи іншого суб’єкта політики і права; різноманітних проблем
суспільного життя, які впливають на політико-владні відносини: екологічного розвитку, реформування системи освіти, охорони здоров’я, захисту прав
власності та ін. Для прикладних знань властиві утилітарність, корисність для
конкретного суб’єкта політики (замовника, клієнта), короткострокова актуальність. Об’єктом прикладного політичного аналізу є проблеми й ситуації, чітко
локалізовані в часі й просторі. Прикладне знання – це знання про дані ситуацію, об’єкт, явище, а не про сукупність ситуацій, об’єктів чи явищ.
Висновки. Політико-правові дослідження як важливий напрям, теоретико-практичний потенціал якого спрямований на оптимізацію управління
державою і суспільством, базуються на низці важливих наукових принципів,
що дають змогу оптимально підійти до розуміння тих чи інших сегментів
політико-правового життя. До основних таких принципів належать: гносеологічний принцип (дає змогу пізнати механізми і закономірності взаємодії
політики і права, поглибити знання про наявну політичну дійсність, у сфері
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якої право реалізується, осмислити структурні й функціональні зв’язки політичних і правових чинників, можливості забезпечення їх зворотних зв’язків);
принцип системності (передбачає, що політика і право, з одного боку, розглядаються як цілісність, спрямована на спільні об’єкти, а з другого – як сукупність відносно самостійних елементів, властивості й функції яких визначаються їх місцем у політичній чи правовій системах); інтегративний принцип
(орієнтує на поєднання політологічного і правового підходів, що означає виявлення споріднених проблем, а також готовність переходити від одного типу
інтерпретації до іншого залежно від соціальних потреб); принцип альтернативності (пов’язаний з можливістю розвитку політико-правового життя по
різних траєкторіях, за умови різних взаємозв’язків і структур); принцип координації теорії і практики (поряд з теоретичним обґрунтуванням певної наукової проблеми передбачає практичну оцінку наявних ресурсів, кадрового потенціалу, нормативно-правової бази, урахування позицій і думок державних
діячів, виявлення пріоритетів діяльності різних інститутів і центрів впливу).
Застосування означених принципів дасть змогу поглибити й оптимізувати
дослідження одних і тих самих явищ та процесів не лише під різним кутом
зору, а й у спорідненості та хитросплетінні взаємозв’язків і взаємовпливу,
що найбільш характерно для таких важливих напрямів суспільно-державного
розвитку, якими є політика і право.
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Gorbatenko Volodymyr Principles of Political and Legal Research
The principles of political and legal research are analyzed as an important direction, the
theoretical and practical potential of which helps to optimize the management of the state and
society. Against this background, implemented: understanding the need for a combination of
political and legal knowledge; definition and characterization of the basic principles of political
and legal research; identification of their content, orientation and application features.
Political and legal research as an important area, whose theoretical and practical
potential is aimed at optimizing the management of the state and society, is based on a number
of important scientific principles that allow to optimally approach the understanding of
certain segments of political and legal life. The basic principles of such are: epistemological
principle (allows to know the mechanisms and patterns of interaction between politics and
law, to deepen the knowledge of the existing political reality in which the right is exercised, to
understand the structural and functional links of political and legal factors, the possibility of
providing their feedback. ulcers); the principle of systematicity (which implies that politics and
law, on the one hand, are seen as an integrity directed at common objects and, on the other,
as a set of relatively independent elements whose properties and functions are determined by
their place in the political or legal systems); integrative principle (focuses on the combination
of political and legal approaches, which means the identification of related problems, as well
as the willingness to move from one type of interpretation to another depending on social
needs); the principle of alternative (associated with the possibility of developing political
and legal life in different trajectories, subject to different relationships and structures); the
principle of coordination of theory and practice (along with the theoretical substantiation
of a particular scientific problem involves the practical assessment of available resources,
human resources, regulatory framework, taking into account the positions and opinions of
statesmen, identifying the priorities of the activities of various institutions and centers of
influence). The application of these principles will allow to deepen and optimize the study
of the same phenomena and processes not only from different angles, but also in the affinity
and intricacies of interconnections and mutual influence, which is most characteristic of such
important directions of social and state development, which are politics and law. .
Key words: politics, law, political and legal research, political and legal knowledge,
principles of political and legal research.
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ПРАВОВА ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК ПОСТНЕКЛАСИЧНА
ДОСЛІДНИЦЬКА ПАРАДИГМА
Досліджується інституціоналізація правової політології у структурі політологічного і правового знання як процес формування нової постнекласичної дослідницької
парадигми. Інтеграція політики і права в межах правової політології є відображенням об’єктивної взаємодії та розвитку політики і права в сучасному світі. Формування правової політології як трансдисциплінарної науки та осмислення за допомогою
її методологічного інструментарію політико-правових процесів в Україні сприятиме
вдосконаленню законодавства та реалізації реформ.
Ключові слова: право, політологія, правова політологія, держава, парадигма.
Явир В. А. Правовая политология как постнеклассическая исследовательская
парадигма.
Исследуется институционализация правовой политологии в структуре политологического и правового знания как процесс формирования новой постнеклассической исследовательской парадигмы. Интеграция политики и права в рамках правовой политологии является
отражением объективного взаимодействия и развития политики и права в современном
мире. Формирование правовой политологии как трансдисциплинарной науки и осмысление
с помощью ее методологического инструментария политико-правовых процессов в Украине
будет способствовать совершенствованию законодательства и реализации реформ.
Ключевые слова: право, политология, правовая политология, государство, парадигма.
Yavir Vіra. Legal political science as a post-non-classical research paradigm.
The institutionalization of legal political science in the structure of political science and
legal knowledge as a process of forming a new post-non-classical research paradigm is studied. The integration of politics and law within the framework of legal political science is a
reflection of the objective interaction and development of politics and law in the modern world.
The formation of legal political science as a transdisciplinary science and the understanding
of the political and legal processes in Ukraine through its methodological tools will help to
improve legislation and implement reforms.
Key words: law, political science, legal political science, state, paradigm.

Постановка проблеми. Творення правової політології як дослідницької
парадигми в контексті інтеграції наукового знання є підтвердженням того, що
розвиток науки є складним, комплексним діалектичним процесом, в якому диференціація супроводжується інтеграцією, відбувається взаємопроникнення
і об’єднання в єдине ціле найрізноманітніших напрямів наукового пізнання,
*Yavir Vіra, Doctor of Political Sciences
© В. А. Явір, 2020

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
462
взаємодія різноманітних методів, теорій, ідей. Об’єднання різних наук, а це
стосується також правознавства та політології, для вирішення як глобальних,
так і локальних завдань у сучасній науці набуває дедалі більшого поширення
і становить науковий інтерес, чим і зумовлюється актуальність дослідження
цієї проблеми. Відтак метою статті є відстеження інституціоналізації правової
політології як нової постнекласичної дослідницької парадигми.
Огляд літератури. Це питання частково ставилося такими вченими, як
Л. Броннікова, О. Винославська, А. Коваленко, І. Кресіна, А. Сотник, Є. Перегуда,
А. Фурман, однак дуже фрагментарно, що не дає підстав говорити про високий
ступінь розробки. Якщо в контексті постнекласичної науки правова політологія ще
згадується, то як дослідницька транснаукова парадигма досі не вивчалася.
Виклад основного матеріалу слід почати з позиціонування інтеграції політичного та правового знання в межах правової політології науковою парадигмою, адже згідно з методологією науки парадигма (з грецької paradeigma –
приклад, взірець) – це теоретико-методологічна структура, яка визначає спосіб
постановки і розв’язання дослідницьких завдань, прийнята певним науковим
співтовариством. Методологічна концепція парадигми була запропонована
Т. Куном у праці «Структура наукових революцій» (1962). Науковець оперує
не окремими теоріями, а сукупністю теорій, яка утворює метатеоретичну
єдність – парадигму. Під парадигмою Т. Кун розуміє «визнані всіма наукові
досягнення, які протягом певного часу дають науковому загалу модель постановки проблем та їх розв’язання»1.
Парадигмою є сукупність фундаментальних наукових установок, уявлень і термінів, яка визнається і поділяється науковим співтовариством і об’єднує більшість
його членів. За своєю суттю парадигма – це та методологічна основа єдності наукового співтовариства (школи, напряму), яка значно полегшує наукову та професійну комунікацію. О. Винославська вважає, що «коли знайдений пояснювальний
принцип виявляється більш широким, ніж теоретичні рамки, в яких його створено,
він може поширитися далі й утворити парадигму – принцип, який домінує в науці
протягом якогось часу і набуває в цей час методологічного значення»2.
Взаємозв’язок права та політики був свого часу помічений як політологами,
так і правниками, тому може слугувати парадигмальною основою дослідження
проблем цього взаємозв’язку, особливостей взаємодії права та політики і навіть вирішення прикладних завдань у цій царині, поле якої окреслюється новою наукою – правовою політологією. Як зазначають І. Кресіна та А. Сотник,
правова політологія, формуючись на межі політології і правознавства, постає
інтегративною системою знань, яка поєднує пізнавальні ресурси обох наук. За
словами вчених, наразі актуалізується і посилюється потреба в об’єднанні зусиль політологів і юристів задля комплексного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються в політико-правовій дійсності, в узгодженні методології
політико-правових досліджень з потребами регулювання суспільного життя3.
Однак А. Фурман вважає, що запропонована Т. Куном та іншими постмодерністами логіка реконструкції наукового знання має вельми схематичний
вигляд, а тому на сьогодні потребує як критичного переосмислення з нових
методологічних позицій, так і ґрунтовної логіко-змістової деталізації. Дослідник пропонує розширити методологічні межі конструктивного використання
парадигми, даючи своє визначення парадигми як панівної системи ідей і те-
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орій, норм, методів і критеріїв дослідницької діяльності, котра дає згоду вченим, а з їх допомогою та через інститути науки всьому суспільству отримати
певне бачення світу і місця в ньому людини, уможливлює успішне вирішення
світоглядних і повсякденних суспільних завдань і проблем, слугує еталоном
наукового мислення та пошукової діяльності4. А. Фурман запроваджує в науковий обіг парадигмальний цикл розвитку науки, який полягає у відстеженні
траєкторії руху-поступу до наукової істини, що має дві крайніх точки – початок, зародження нової парадигми у форматі панівної та завершення розвитку
цієї донедавна нової парадигми як такої, якою дослідники оперують під час
постановки і вирішення існуючих проблем і нових наукових завдань. Правова
політологія наразі стає такою новою парадигмою, яка полягає в інтеграції, синтезі політичного та правового знання для вирішення існуючих проблем, постановки та розв’язання нових завдань у політико-правовій сфері.
Використання парадигм забезпечує наступність і послідовність розвитку
науки. Враховуючи той факт, що правники і політологи у своїх працях вказують на взаємний зв’язок і взаємний вплив політики і права, на необхідність
інтеграції пізнавальних можливостей політології і правознавства для ґрунтовного осмислення сучасних реалій, враховуючи роль і значення взаємодії політики і права в формуванні політико-правової реальності, правову політологію
слід визначити як нову наукову парадигму, що виникає на стику політології та
правознавства. Адже правова політологія як наукова парадигма, як підсистема
у структурі як політологічного, так і правового знання створює широкі теоретико-методологічні можливості для когнітивного осмислення величезної кількості політико-правових процесів та явищ, що сприятиме якісно новому рівню
вивчення їх природи, суті та перебігу.
На це вказує А. Фурман, зауважуючи, що в «періоди парадигмальних криз
(наукових революцій) виникає потреба у синтезі наук, у науковцях-енциклопедистах, учених-методологах, здатних адекватно відрефлексувати суть системних
змін у багатовимірному світі повсякдення та сформувати засновки та складові
нових парадигмальних координат, а у підсумку створити досконалішу за попередні парадигмальну дослідницьку карту»4. Саме така ситуація спостерігається
наразі у площині формування правової політології як нової наукової парадигми,
яка комплексно синтезує здобутки права та політології, досліджуючи політико-правову систему держави. На думку І. Кресіної, Є. Перегуди та А. Коваленка,
правова політологія має поєднати у своєму об’єкті політичну систему суспільства та правову систему держави із постійно змінюваними уявленнями про місце
і роль позаправових чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки
в ті правові механізми, що містять значний елемент політичного, регламентувати
діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, релігійні
групи, територіальні громади) та інститутів громадянського суспільства5.
Поза сумнівом, через певний час у наступних фазах розвитку правової політології (і в цьому слід погодитися з А. Фурманом) розпочнеться процес диференціації, поява нових спеціалізованих галузей політико-правового знання, а
відтак і науковців, які заглиблюються в конкретику, перевіряють і підтверджують фактами нові теорії і віднаходять способи їх практичного застосування. А
на етапі зрілості парадигми правової політології процес дисциплінарного розмежування сягне межі і знову настане час синтезу нової парадигми. Однак наРОЗДІЛ 9 • Проблеми правової політології
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разі правова політологія лише формується як комплексна галузь політико-правового знання, утверджується у політичній та правовій наукових системах. У
правової політології особлива наукова місія – пошуку нових підходів, формування моделей, здатних пояснити сутність і спрогнозувати наслідки конкретних політико-правових явищ та процесів. Ця наукова підсистема покликана
сформувати новий системний підхід до вивчення політико-правового простору,
в якому комплексно б враховувалася дія політичних і правових чинників у їх
взаємодії і не було б явного перегину в бік політики або права, вираженої гіпертрофії будь-якої з цих складових. Як це спостерігається наразі у правознавстві
та політології: політологи ігнорують або применшують дії правових чинників,
а правники – політичних.
Позаяк на даному етапі розвитку в процесі спеціалізації і диференціації
політичного і правового знання ми маємо справу з вивченням одних і тих же
явищ і процесів обома науками – політологією і правознавством окремо, що
суттєво звужує категоріально-методологічний апарат і пізнавальні можливості дослідників. Розглянемо для прикладу визначення держави в політології та
правознавстві. В політичних енциклопедіях державу визначають як «політичне
об’єднання у визначених територією кордонах, із суверенним правом і реалізацією влади з допомогою системи тривалих публічних інститутів»6. Натомість у
межах юридичного підходу до поняття держави, який виник у рамках юридичного позитивізму та концепції правової держави, держава розглядається як особлива юридична особа, що підкоряється у своїй діяльності праву. Відзначаючи
позитивні риси юридичного підходу, зокрема розробку інструментарію для
формалізованих досліджень (наприклад, поняття форми та функцій держави,
державного апарату, органу держави тощо), політологи та правники вказують
на його недоліки. Адже визначення держави як влади, підпорядкованої праву,
виводить за межі більшість недемократичних, неправових держав, крім того,
«уявлення про державу як юридичну особу не розкриває особливого становища держави в політичній системі суспільства»7.
Іноді в правознавстві зустрічаються інтегративні визначення, які враховують політичну природу держави. Так, Ю. Шемшученко визначає державу як
«організацію політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства, який спрямовує і організовує за допомогою норм права спільну діяльність
людей і соціальних груп, захищає права та інтереси громадян… Акумулюючи
у своїх руках владні повноваження, держава політично інтегрує суспільство і
представляє його як у внутрішніх, так і зовнішніх стосунках»8.
У межах правової політології збалансовано вважається, що держава як предмет наукового пізнання знімає в собі (у філософсько-діалектичному розумінні)
суперечність-єдність двох сутностей – політики і права, тому є переважно предметом політико-правових досліджень, які можуть найповніше розкрити її суть.
«Результатом синергії останніх тільки й можлива нова якість знання про державу, найвищою метою якої є людина і суспільне благо»9, – стверджує І. Кресіна.
Здебільшого ж правники схильні ігнорувати політичну природу явищ, а політологи, як правило, замовчують правову. В результаті взаємовплив політики
і права в кожному окремому політико-правовому явищі або процесі залишається поза ракурсом як правознавства, так і політології. Ігнорування цього взаємовпливу та взаємозв’язку в умовах диференціації правознавства та політики
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як наукових систем негативно позначилося на результативності обох наук та
прикладній реалізації їх наукових напрацювань в управлінні та регулюванні
суспільних відносин. А деякі проблемні аспекти, зокрема коригування взаємодії політики і права, спрямованого впливу на цю взаємодію задля досягнення
певних цілей, до появи правової політології навіть не піднімалися. Тому одним
з завдань нової науки є вивчення проблеми цілеспрямованого впливу на взаємозв’язок політики і права задля досягнення певної мети.
До речі, підвищення значення ролі різноманітних чинників і цілей є ознакою
постнекласичної науки, в межах якої і формується правова політологія. Термін
«постнекласична наука» було запроваджено наприкінці 80-х років XX ст. для
того, щоб позначити новий етап у розвитку науки – постнекласичний, який характеризується новими рисами і новою методологією дослідження. Постнекласична наука звернулась до більш складних, комплексних об’єктів дослідження,
таких як складні системи в їх розвитку10. З огляду на це в постнекласичній
науці зросла роль міждисциплінарних комплексних підходів і програм, у яких
задіяні науковці, що працюють у різних галузях знання. Розвиток постнекласичної науки супроводжується взаємодією різних методів, норм та ідеалів пізнання, переосмисленням нової соціально-політичної ролі наукового знання, а
також його впливу на процес соціальних трансформацій, зміцненням ролі науки і знання як основної інституційної цінності соціуму.
Постнекласичний тип наукового пошуку характеризується тим, що співвідносить об’єкт дослідження саме з ціннісно-цільовими структурами діяльності.
Ціннісний підхід відіграє ключову роль у формуванні підвалин правової політології. Головне значення як політики, так і права полягає у тому, що вони
передбачають регулювання суспільного життя, управління ним на засадах цінностей справедливості, справедливого розподілу, справедливого управління,
що враховують інтереси та потреби всіх складових суспільства. Державна правова політика узгоджує інтереси багатьох на основі принципу справедливості,
втілення через універсальні цінності права. Право і справедливість нерозривні
поняття як регулятори суспільних відносин.
Крім уже згадуваних підвищення значення цілей та аксіологічних факторів, до ознак постнекласичної науки, прикладом якої є правова політологія,
відносять: зміну характеру наукової діяльності, зумовлену революцією в засобах отримання і збереження знань (комп’ютеризація, інтернетизація науки,
злиття науки з досліджуваною реальністю); зміну самого об’єкта, який дедалі
частіше розглядається через призму відкритих самоорганізованих систем; використання в одних науках методів інших наук (у природничих – гуманітарних,
у гуманітарних – математичних і т. д.); поширення міждисциплінарних досліджень і комплексних дослідних програм10.
Власне становлення та інституціоналізація правової політології як окремої
науки є продовженням процесу активізації розвитку міждисциплінарних політико-правових досліджень, який почався наприкінці ХХ ст. і характеризує
перебіг постнекласичного етапу розвитку науки. Л. Броннікова зауважує, що
значна частка досягнень сучасної науки, в тому числі поява нових галузей наукового знання, є наслідком міждисциплінарних і трансдисциплінарних форм
дослідницької діяльності. Дослідниця пропонує розмежовувати терміни «міждисциплінарність» і «трансдисциплінарність» та уточнює їх значення. Якщо
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міждисциплінарність позначає передусім кооперацію різних наукових галузей
під час вивчення одного і того ж об’єкта, то трансдисциплінарність є характеристикою таких досліджень, котрі проходять крізь дисциплінарні кордони,
виходять за межі конкретних наук13. На відміну від міждисциплінарного трансдисциплінарне дослідження має на меті прикладне використання, це виробництво знання на вимогу соціуму або держави, що означає якісно новий етап інтегрованості науки в розвиток суспільства і держави. У Західній Європі дедалі
поширенішими стають центри міждисциплінарних досліджень, які вивчають
багатокомпонентні системи, що самоорганізуються, а також вирішують комплексні наукові завдання, розв’язання яких в межах однієї науки (соціологія,
політологія, історія) неможливе. У наш час «трансдисциплінарність виконує
завдання вирішення комплексних наукових проблем і соціальних завдань, розширює можливості взаємодії різних дисциплін»11, – зауважує Л. Броннікова.
Правова політологія може бути прикладом формування такої трансдисциплінарної науки, на думку науковців, покликаної внести чіткі критерії та ознаки
в ті правові механізми, які містять значний елемент політичного, сприяти виробленню якісної ціннісно-правової основи функціонування політичних інститутів задля гармонізації взаємовідносин держави та інститутів громадянського
суспільства. Правова політологія формує нову трансдисциплінарну наукову
реальність. На думку І. Кресіної, Є. Перегуди та А. Коваленка, ця «нова наука
спрямована на дослідження процесу правотворення не з огляду на низку формальних процедурних моментів у вигляді законів, а зосереджується переважно
на позаправових складових цього процесу – узгодженні різних суспільних інтересів, громадському контролі, особливостях позаправової, політичної відповідальності, діяльності громадянського суспільства тощо»12. У цьому полягає
завдання розв’язання комплексних політико-правових проблем і соціальних
питань у політико-правовому просторі, з виконанням яких не можуть впоратися окремо ні правознавство, ні політологія без об’єднання науково-методологічних зусиль у межах нової інтегративної, трансдисциплінарної галузі знань.
Парадигмальною теорією постнекласичної науки є синергетика. Це пояснюється тим, що в сучасній постнекласичній науці особливого значення
надається нелінійним мережевим взаємодіям, що відображають комплексне
бачення світу. Загалом постнеокласичний тип методології характеризується
інтеграцією методологій різних галузей наукового знання, однак більшість
методологічних концепцій базуються на синергетичному методологічному інструментарії. Цьому сприяв розвиток системних досліджень, синергетики, ідеї
глобального еволюціонізму, принципи антропності, участі та ін.
Оскільки правова політологія є яскравим прикладом постнеокласичного
етапу розвитку науки, це має відображення в формуванні її методологічного
інструментарію. Правова політологія формується в полі політології та правознавства, об’єднуючи методологічні бази обох наук (і не лише їх) у межах єдиної
інтегративної системи політико-правового знання. Методологія правової політології формується так – з політичної та правової галузі знання інтегруються
методи, які найкраще відповідають особливостям дослідження предмета,
об’єкта правової політології. Наприклад, системний метод (взаємодія політики
і права як система, виокремлення складових), синергетичний (що стало точкою
біфуркації – політичне рішення, чи нормативно-правовий акт задав розвиток
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певних політичних процесів тощо), функціональний (визначення функцій як
науки в цілому, так і взаємодії політики і права на практиці).
Незважаючи на багатоманіття методів, що застосовуються на суб’єктивний
вибір дослідника, найбільший методологічний потенціал у розвитку правової
політології як трансдисциплінарної науки має синергетика. Позаяк вона є міждисциплінарною методологією, яка дає змогу вивчати загальні закономірності
явищ і процесів у будь-яких складних системах, що складаються з підсистем.
Синергетику визначають також як методологію, яка фокусується навколо вивчення процесів самоорганізації, виникнення, підтримки, стійкості та розпаду структур (систем) найрізноманітнішої природи (біологічних, технічних,
соціальних). Синергетика цікава для правової політології як методологічний
інструментарій нелінійним характером розвитку процесів, висуванням на перший план невизначеності, хаосу, формуванням точок біфуркації та флуктуації,
що відображають особливості сучасної політико-правової дійсності.
На нашу думку, методологічна база цієї молодої, постнекласичної науки
має формуватися ситуативно: вона щоразу повинна передбачати інтеграцію
методів з інших галузей наукового знання, залежно від завдань дослідження
конкретних політико-правових явищ. Навіть незважаючи на значний методологічний потенціал, не слід оголошувати синергетику панівною методологією
правової політології і нав’язувати її всім ученим. У процесі дослідження політико-правової реальності можуть бути застосовані будь-які методи. Загалом
слід відмовитися від традиційного для формування науки шляху – напрацювання визначеного, а тому статичного методологічного інструментарію. Кожен
дослідник, обираючи предмет або поле дослідження в межах правової політології, повинен сам обирати, інтегрувати методологічний інструментарій з
різних галузей знань, навіть віддалених від політології та правознавства, але
такий, що найкраще, на його думку, відповідає дослідженню суті, природи того
чи іншого політико-правового феномена.
Попри постнекласичний характер формування нової науки все ж неможливе без напрацювання певного базового методологічного інструментарію,
який походитиме з методології політології та правознавства. В подальшому
методологічні розробки правової політології мають не лише скласти оновлений наукознавчий потенціал політико-правових досліджень, а й демонструвати
прикладний ефект: сприяти напрацюванню рекомендацій щодо підвищення
легітимності державної політики, результативності законодавчого процесу, поліпшення якості законів, забезпечення їх соціальної ефективності13.
Висновки. Як свідчать результати наукового аналізу, інтеграція політико-правового знання в межах правової політології як підсистеми у структурі політологічного і правового знання є проявом формування нової постнекласичної
дослідницької парадигми. Правова політологія, інституціоналізуючись на стику політології та правознавства, дає змогу відкривати нові наукові горизонти, помічати та
виокремлювати нові дослідницькі проблеми та питання, вирішення яких сприятиме
оптимізації, підвищенню ефективності політико-правових процесів в Україні, вдосконаленню законодавства, забезпеченню стабільності державотворення в Україні.
Правова політологія має стати науковою основою розвитку політико-правової практики, успішного забезпечення та реалізації реформ в політико-правовій сфері держави. Перспективи подальших розвідок у заданому напрямі залежатимуть від
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особливостей розвитку постнекласичної науки загалом або ж переходу її на новий
етап становлення науки та еволюції в цих межах правової політології зокрема.
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Yavir Vіra. Legal political science as a post-non-classical research paradigm.
Introduction. The institutionalization of legal political science in the structure of political
science and legal knowledge as a process of forming a new post-non-classical research paradigm is studied. The integration of politics and law within the framework of legal political
science is a reflection of the objective interaction and development of politics and law in the
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modern world. The creation of legal political science as a research paradigm in the context
of the integration of scientific knowledge confirmates that the development of science is a
complex, complex dialectical process in which differentiation is accompanied by integration,
there is interpenetration and unification into a whole variety of different ways of learning, understanding , ideas. Therefore, the aim of the article is to trace the institutionalization of legal
political science as a new post-nonclassical research paradigm.
The paradigm is a set of fundamental scientific attitudes, concepts and terms that is recognized and shared by the scientific community and unites most of its members. In essence, the
paradigm is the methodological basis of the unity of the scientific community (school, direction), which greatly facilitates scientific and professional communication.
The relationship between law and politics has been recognized by political scientists and
lawyers alike, so it can serve as a paradigmatic basis for exploring the problems of this relationship, the features of the interaction between law and policy, and even solving applied problems. According to scientists, the need to unite the efforts of political scientists and lawyers in
order to comprehensively understand the phenomena and processes occurring in the political
and legal reality, in order to bring the methodology of political and legal research in line with
the needs of regulating public life, is being actualized and increasing.
Results and conclusions. The formation of legal political science as a transdisciplinary
science and the understanding of the political and legal processes in Ukraine through its methodological tools will help to improve legislation and implement reforms. Legal political science
should become the scientific basis for the development of political and legal practice, the successful provision and implementation of reforms in the political and legal spheres of the state.
Key words: law, political science, legal political science, state, paradigm.
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Особое внимание обращается на науку как необходимую основу политики и права. Раскрываются методологические установки ученых по исследованию политики и права.
Ключевые слова: политика, право, политика права, право юристов, политическое право.
Kukuruz Oksana. Policy and law in the works of Ukrainian scientists of the late XIX –
early XX centuries
The article analyzes the concepts of “policy” and “law”, presented in the works of O. Stronin, M. Drahomanov, B. Kistiakivskyi, S. Dnistrianskyi and V. Starosolskyi. The relationship
between these social phenomena is examined. Particular attention is paid to science as a
necessary basis for policy and law. The methodological guidelines of scientists on the research
of policy and law are revealed.
Key words: policy, law, policy of law, law of lawyers, political law.

Вступ. Аналіз праць українських вчених кінця XIX – початку XX століть
зумовлений двома чинниками: 1) визначення політики і права, сформульовані
українськими мислителями того періоду, рідко згадуються в науковій і навчальній літературі; 2) політологічні і правничі концепції українських мислителів
створювалися в умовах суспільної трансформації, відтак є підстави вважати,
що їхні ідеї можуть бути корисними і для сучасного розуміння політики і права
в динаміці. Цінними для сучасної політології і правознавства, на нашу думку,
є, зокрема, наукові ідеї О. Строніна, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, С. Дністрянського, В. Старосольського.
Огляд літератури. Існує значна кількість публікацій, дисертаційних і монографічних праць, проведена низка конференцій, присвячених вивченню наукової спадщини цих мислителів. Серед численних авторів, які зробили значний
внесок для залучення їх творчого доробку до української науки незалежної
України, – Т. Андрусяк, В. Горбатенко, І. Кресіна, О. Мироненко, І. Музика,
В. Тимошенко. І. Усенко та ін. Однак окремих комплексних досліджень, присвячених взаємозв’язку політики і права в концепціях українських мислителів
кінця XIX – початку XX століть ще немає.
Постановка проблеми дослідження. Усі суспільні явища є взаємозумовленими, відтак завданням науки є не лише глибоке вивчення кожного явища окремо, а й визначення зв’язків між ними. Потреба в комплексному дослідженні
таких важливих суспільних регуляторів, як політика і право актуалізує праці
мислителів, у яких відзначено взаємозв’язок між ними.
Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є виокремлення ідей
українських мислителів, що стосуються понять «політика» і «право», взаємозв’язку між цими явищами. Завдання полягає: у розгляді їхніх авторських
політологічних і правничих концепцій; з’ясуванні розуміння ними категорій
«політика» і «право»; визначенні їх внеску до методології комплексного дослідження політики та права.
Виклад основного матеріалу. Одним із перших учених, який сприяв становленню «політики як науки» в її філософському, соціологічному і методологічному обґрунтуванні»1 називають О. Строніна. Він зазначав, що в суспільстві все взаємопов’язано, а тому вивчення одного явища потребує дослідження
зв’язків і впливу на нього інших явищ. Штучне відділення одного об’єкта від
усіх інших відносин у суспільстві може призвести до неправильних висновків.
На його думку, «все духовне життя, як у суспільстві, так і в людині складають
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три великі функції: споглядальне життя, естетичне і діяльне»2. Вищим проявом
першого є знання, другого – мистецтво, третього – політика. Виокремлював
«політику теоретичної діяльності, політику естетичної діяльності і політику
практичної діяльності»3.
Центром усього політичного життя О. Стронін вважав уряд. «Суспільний
зміст життя» дає інтелігенція, а «суспільні форми цьому змісту» – уряд4. Він зазначав, що незалежно від рівня розвитку законодавчого органу проекти законів
завжди повинні проходити певні процедури уточнення з метою якнайкращого
забезпечення реальних потреб суспільства.
Продуктом законодавства О. Стронін вважав право, суду – справедливість, а
адміністрації – правду. «Право є теоретичне уявлення того, що повинно бути в
житті, і що бажано в ньому; справедливість є погодження того, що є, з тим, що
повинно бути; правда є практичне здійснення того, що повинно бути … іншими
словами, право є ідеалізований, абстрактний факт життя; правда є реалізоване,
конкретне право; а справедливість є образне, наочне уявлення і права, і правди»5.
Політика і право «кожен раз строго слідують тій організації, з якої вони витікають…»6. Під категорією «політика» О. Стронін розумів політику свідому, яку ототожнював з урядовою та громадською7. Право, на його думку, є продуктом відповідної організації і політики, відображає соціальну організацію і соціальну політику8.
Таким чином, право О. Стронін вважав похідним від політики. Водночас,
виходячи з його роздумів, політика і право є взаємопов’язаними явищами, які
мають спільну мету – забезпечення реальних суспільних потреб. Досліджувати
суспільні явища вчений рекомендував через їх зв’язки і вплив один на одного,
тобто у взаємодії. Задля достовірності висновків мислитель теорію перевіряв
практикою, застосовував порівняльний метод.
Важливими для досліджуваної проблематики є також ідеї учня О. Строніна – М. Драгоманова, якого нині вважають основоположником політичної науки в Україні, вітчизняного конституціоналізму9, «фундатором новітньої української правової думки»10. Він вважав, що справжня реформа може відбутися
лише на основі добре обґрунтованої теорії і визначенні того, що люди можуть
прийняти в певний період. «Так як розвиток політичних наук, на переконання
М. Драгоманова, завжди залежав від політичних рухів у суспільстві, то і найбільш тенденційні твори завжди мали і мають й наукове значення: тільки треба
вміти витягувати з них науковий елемент»11. Важливою основою науки вчений
називав світогляд, «що не признає на світі нічого постійного, стоячого (статичного), а бачить тільки переміну (еволюцію), рух (динаміку)»12.
Політику М. Драгоманов визначав як «упорядкування справ державних і
соціальних»13. Надійною гарантією послідовного розвитку демократичної політики вчений називав свободу і самоврядування14. Політична свобода – це
права людини і громадянина та самоврядування15. Він звертав увагу на те, що
важливою умовою для запровадження демократії в певній країні є віднайдення
її власної формули, що враховує особливості країни. М. Драгоманов критикував такі риси політики, як хитрість, інтриги, нещирість, в усьому пропагував
науковий підхід. Основою політики повинно бути вивчення, зокрема, особливостей країни. Можна зробити висновок, що політика і право, за М. Драгомановим, мають спільну мету – демократичний розвиток країни.
У проаналізованих вище працях О. Строніна і М. Драгоманова більше уваги
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приділяється політиці, ніж праву, тож до даного дослідження долучимо праці, в
яких розкривається тогочасне розуміння права. Значну увагу сутності права, влади,
методології правничих досліджень приділяв Б. Кістяківський16. Вчений аналізував відомі на той час визначення права і зазначав, що більшість авторів застосовують моністичний підхід до дослідження права. На його думку, такі поняття мають
певну цінність у розкритті одного з аспектів права, однак жодне з них не може
претендувати на загальноприйняте визначення права. Він вважав, що неможливо
створити єдине наукове поняття права, бо таких понять декілька, але водночас зазначав, що не потрібно відмовлятися від прагнення мати загальну теорію права.
Б. Кістяківський виділяв теоретичні і технічні (практичні) поняття права, які,
на його думку, відображають його найважливіші аспекти. До понять теоретичного
характеру він відносить чотири: державно-організаційне (державно-наказове),
соціологічне, психологічне і нормативне. До практичного – юридико-догматичне
і юридико-політичне. Зважаючи на тематику цього дослідження, зацікавленість
викликає останній вид поняття. Юридико-політичне поняття права вчений описав так: «З точки зору правової політики право є сукупністю правил, що допомагають знаходити і встановлювати норми для задоволення знову виникаючих
потреб чи здійснення нових уявлень про право і неправо»17.
Б. Кістяківський вважав, що вчений, який обрав для свого дослідження
одне із існуючих визначень права як основне, обов’язково повинен пояснити
всі інші сторони даного явища, «оскільки вони зв’язані і обумовлені стороною,
яка складає основну тему дослідження»18.
Б. Кістяківський наголошував на потребі створення наукової політики, яка
повинна засновуватися на довершено-розробленій системі всієї сукупності соціальних наук. А в основі наукової політики права, на його думку, повинні бути
дослідження окремих видів політики. Політику права він характеризував як
найменш досліджений на той час спосіб наукового вивчення права.
Отже, значним є внесок Б. Кістяківського у виокремлення підходів до розуміння права, методології його дослідження. Вчений наголошував на необхідності наукового підходу до вивчення політики і права, який повинен ґрунтуватися
на знаннях з багатьох наук.
І політики, і права стосуються напрацювання ще одного вченого того часу –
С. Дністрянського. Надзвичайно широкий діапазон його наукових досліджень19
охопив і тісний зв’язок між політикою і правом. Вчений зазначав, що «основи
права є ті самі, що основи політики: політика можлива тільки там, де є правні
норми і де їх треба дальше розвивати; з другого боку право є вислідом політичних змагань минулої доби»20. Право він називав головнішим за політику,
бо воно існує до неї. Право, на його думку, є там, де є суспільні зв’язки. Науку
права він також називав головнішою від науки політики.
У розумінні С. Дністрянського, «право є нормою суспільного життя – політика
методом, як ним кермувати»21. Право він розглядав як «норму», «кермування»,
«суспільний лад» і «людський твір». Вчений визначав і аналізував суб’єктів правотворення і особливу увагу звертав на юристів. Останніх він вважав посередниками між звичаєвим правом і правом держави. Юристів, причетних до правотворення, він розділяв на два види – юристи-теоретики (учені) і юристи-практики
(судді). У процесі правотворення важливою складовою він вважав науку права, а
право, яке твориться у такий спосіб називав «правом юристів»22.
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С. Дністрянський вважав, що повинна існувати загальна наука права, яка
«мусить подати в загальних рисах все, що торкається права, подаючи загальні
контури, розвиткові тенденції, та загальні висновки для зрозуміння того правного стану, що був і того стану, що єсть; політика приходить на основі того
до висновків на будуче»23. За задумом С. Дністрянського, ця наука повинна
містити узагальнення, засновані на детальному вивченні історії права в різних
країнах, а також показувати зв’язок права не лише з суспільним, а й економічним життям людей. Для загальної науки права важливе значення, на переконання С. Дністрянського, мають філософія права, історія права, «порівнуюча»
наука права, «енцикльопедія права». Він вважав, що загальна наука права повинна формувати ідеологію юриста і політика.
Зупинимось детальніше на концепції зв’язку права і політики С. Дністрянського, в якій право він називав головнішим за політику. Варто зазначити, що
в аналізованій праці прослідковується й інша позиція, відповідно до якої політика і право розглядаються як два інструменти для впорядкування суспільних
відносин і не зазначається, що якийсь із них є головнішим. Оскільки політика
і право є багатоаспектними поняттями, то необхідно розуміти про які аспекти
й види йдеться. Аналіз визначень права дозволяє зробити висновок, що С. Дністрянський, як і багато інших мислителів, розрізняв право натури (природне
право) і позитивне право. На нашу думку, спільною основою політики і права
(малося на увазі – позитивного права), про яку згадував С. Дністрянський, є
природне право. Що стосується поняття «політика», то це визначення у І томі
підручника для студентів відсутнє. З контексту випливає, що йдеться лише про
політику в сфері права, тобто правову політику. Створення загальної науки політики і, ймовірно, розгляд політики ширше планувався С. Дністрянським у VII
книзі, але, на жаль, вона не була написана.
Ще одним вченим, який висловив оригінальні погляди на владу і право,
виокремив політичне право, був В. Старосольський24. Вчений пропагував думку
про єдність влади в державі. Відповідно до цього розподілу підлягають лише її
функції між різними органами. В його розумінні органи держави не є юридичними
особами і носіями суб’єктивних прав. Вони мають певну компетенцію, обсяг діяльності, в основі якої не особисті інтереси цих людей, а загальні інтереси. «Розуміння «правової держави» вимагає і цего, щоби правний обовязок відповідаючого
праву діяння лежав на самій державі, щоби сама держава була обовязана перед
«сторонами» діяти згідно з правом. Тому за порушення права повинна відповідати
сама держава»25. Відповідно до такого розуміння органів держави він визначав
«суб’єктивне політичне право». Останнє, на його думку, включає лише можливість
«політичного управненого» домагатися визнавати себе органом держави.
В. Старосольський аналізував різні форми політичної організації суспільного життя – від додержавних форм (родини, роду, племені) і до правової держави. На його думку, «як голова первісної родини, так і старо-орієнтальний
король був носієм права цілої групи, якої був головою. Його власть, це було
особисте його право – одиноке субєктивне політичне право в державі»26. Політичне право, на його переконання, відображає державотворчий інтерес, який
домінує в певний період. Це може бути суб’єктивне право пануючого, центральної королівської влади, громади городян, народу.
Вчений об’єктивно аналізував існуючі на той час підходи до права – показував
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і позитивні, і негативні сторони. Не заперечуючи повністю позитивістського підходу до розуміння права, він розкривав його слабкі сторони. Зокрема, працюючи в
умовах революційної доби, він аналізував правові аспекти акта самовстановлення
держави. Взявши за основу позитивістське праворозуміння, він показував, що нова
держава або новий державний устрій, що встановився в результаті революції або
державного перевороту, буде вважатися не правовим. «Установчий акт є тоді все
безправним зі становища цих норм, що діяли в часі, коли він стався: він же є власне
порушеннєм цих норм», – резюмував В. Старосольський27. За його твердженням,
пануюча «позитивна» теорія цікавилася готовими правовими нормами, а установчий акт віддала на розгляд політичної науки і соціології. Хоча, якщо в основу аналізу появи установчого акта покласти природно-правовий підхід, то право на «народний суверенітет» цілком легітимізує його. Правда, цей підхід, на переконання
В. Старосольського, має право на існування лише тоді, коли буде доведено, що в
умовах для волеявлення не було обмежень чи нерівних умов.
Державу і право В. Старосольський рекомендував досліджувати з допомогою соціолого-правового підходу. Правова догматика зосереджена на нормах,
які формально зафіксовані, а соціологію цікавить, чи ці норми, насправді, діють у суспільстві28. Тільки таке поєднання надасть реальну картину суспільних
відносин і значення права в державі. Звертав увагу вчений на зв’язок теорії держави і практики. В його роздумах простежується думка, що теоретики можуть
займатися виключно теорією лише в період стабільності, а в період змін вчені
повинні надавати практичні рекомендації.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямі. Отже, у працях українських мислителів кінця XIX – початку
XX століть – О. Строніна, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, С. Дністрянського, В. Старосольського – розглядаються і теоретичні, і практичні аспекти
політики і права. Значна увага приділяється методологічним настановам дослідження політики і права.
Оригінальними і корисними для сучасного державотворення і правотворення,
на нашу думку, є такі ідеї вчених: 1) всі явища в суспільстві є взаємопов’язаними;
політика – це діяльне життя; право похідне від політики; забезпечення реальних
потреб суспільства залежить від існування в ньому права, справедливості, правди
(О. Стронін); 2) для розвитку демократії у законодавстві повинна бути закріплена
політична свобода; важливою основою демократичної політики є знання про
особливості своєї країни; наука повинна бути спрямована на вивчення явищ у
динаміці; теорія повинна надавати науково обґрунтовані практичні рекомендації
(М. Драгоманов); 3) неможливим є створення єдиного поняття права, бо таких понять декілька; необхідним є існування загальної теорії права; розвивати потрібно
наукову політику і політику права; до вивчення суспільних явищ слід застосовувати міждисциплінарний підхід (Б. Кістяківський); 4) політика і право мають однакові основи; право – це норма суспільного життя, а політика – метод управління
суспільними відносинами і прогнозування їх розвитку; важливу роль у процесі
правотворення повинні відігравати юристи («право юристів»); неодмінною складовою правотворення має бути наука права (С. Дністрянський); 5) у дослідженнях
держави і права варто застосовувати дуалістичний (соціолого-правовий) підхід; від
інтерпретації (правничої чи політологічної) акту самовстановлення держави, політичного права залежить легітимність держави; вчені повинні не лише продукувати
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теоретичні настанови, а й розробляти практичні рекомендації (В. Старосольський).
Варто зазначити, що з аналізу праць українських вчених кінця XIX – початку XX століть випливає, що подальших досліджень потребує природно-правове розуміння права, як таке, що краще відображає реальні потреби суспільства в період трансформації.
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Kukuruz Oksana. Policy and law in the works of Ukrainian scientists of the late XIX –
early XX centuries
The need for a comprehensive study of such important social regulators as poliсy and law
actualizes the works of thinkers who created their political and legal concepts in conditions
similar to the present – in a period of social transformation. The purpose of this article is to highlight ideas of O. Stronin, M. Drahomanov, B. Kistiakivskyi, S. Dnistrianskyi and V. Starosolskyi
regarding the concepts of “policy” and “law”, the relationship between these phenomena.
According to the results of the analysis, the author believes that the following ideas of scientists are original and useful for modern state-building and law-making: 1) all phenomena in
society are interconnected; ensuring the real needs of society depends on the existence of law,
justice and truth in it (O. Stronin); 2) an important basis of democratic policy is knowledge
of the peculiarities of their country; science should be directed to the study of phenomena in
dynamics; theory should provide scientifically sound practical guidance (M. Drahomanov);
3) it is impossible to create a single concept of law, because there are several such concepts; to
develop the scientific policy and policy of law required; an interdisciplinary approach should
be applied to the study of social phenomena (B. Kistiakivskyi); 4) policy and law have the same
foundations; law is a norm of public life, and poliсy is a method of managing and predicting
social relations; lawyers (“the right of lawyers”) must play an important role in the lawmaking process (S. Dnistrianskyi); 5) in studies of state and law, a dualistic (sociological-legal)
approach should be used; the legitimacy of the state depends on the interpretation (legal or
political) of the act of self-establishment of the state, political law; scientists should not only
produce theoretical guidelines, but also develop practical recommendations (V. Starosolskyi).
The article also emphasizes the significant contribution of the above-mentioned scientists
to the development of methodology for the research of policy and law, as well as the understanding of science as a necessary basis for policy and law.
Key words: policy, law, policy of law, law of lawyers, political law.
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ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВОГО ОМБУДСМАНА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ
ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті здійснено огляд основних чинників актуальності запровадження інституту військового омбудсмана. Розглянуто причинно-наслідкові зв’язки між зміною
ціннісних пріоритетів сучасного суспільства й організацією національної безпеки та
оборони. Висвітлено ключові переваги, функції, сфер відповідальності демократичного
цивільного контролю за збройними силами.
Ключові слова: військовий омбудсман, збройні сили, національна безпека.
Тарасюк В. Н. Институт военного омбудсмана как неотъемлемый элемент
системы национальной безопасности
В статье сделан обзор основных факторов актуальности введения института
военного омбудсмана. Рассмотрены причинно-следственные связи между изменением
ценностных приоритетов современного общества и организацией национальной безопасности и обороны. Освещены ключевые преимущества, функции, сфер ответственности демократического гражданского контроля за вооруженными силами.
Ключевые слова: военный омбудсман, вооруженные силы, национальная безопасность.
Tarasuk Volodymyr. The military ombudsman institute as an integral part of the
national security system.
The publication provides an overview of the main factors for the relevance of the introduction
of a military ombudsman institution. The article deals with the cause and effect relationship
between changing the value priorities of modern society and the organization of national security
and defense. The key benefits, functions, responsibilities of democratic civilian control over the
armed forces are highlighted.
Key words: military ombudsman, armed forces, national security.

Вступ. Незважаючи на стрімкий технологічний розвиток сучасних засобів озброєння, впровадження методів вчасного виявлення потенційних загроз,
зростання ролі робототехніки й штучного інтелекту в оборонній та правоохоронній сферах, людський чинник зберігає за собою ключову функцію управління, навчання, організації та реалізації тактичних і стратегічних завдань.
Широкі можливості суб’єктів національної безпеки й секретність діяльності цих інституцій актуалізують значення системи стримувань і противаг, ключовим елементом якої є інститут військового омбудсмана.
Самоконтроль, закритість, утаємниченість, збереження максимальної незалежності й відокремленості від суспільно-політичних процесів та інститутів не
можуть гарантувати дотримання прав і свобод військовослужбовців, так само,
*Tarasuk Volodymyr, Candidate of Political Sciences (Ph. D.)
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як і не гарантують того, що суб’єкти системи національної безпеки не діятимуть усупереч волі та інтересам суспільства, влади, держави.
Мета статті – проаналізувати стан та перспективи впровадження інституту
військового омбудсмана.
Необхідність запровадження цивільного контролю за оборонною й правоохоронною сферами зумовлена передусім інтересами національної безпеки. Іншими
словами, суб’єкти безпеки не повинні становити небезпеки для громадянського
суспільства. Одним із запобіжників можливого свавілля правоохоронців чи військових є інститут військового омбудсмана, покликаний діяти в інтересах дотримання закону, прав та свобод військовослужбовців і цивільного населення, що
перебуває на території проведення спеціальних чи воєнних операцій.
Актуальність впровадження інституту військового омбудсмана посилюється
й сучасними тенденціями та умовами цивілізаційного розвитку, глобалізаційними
процесами тотальної інформаційної транспарентності. У країнах, де інститути
державної влади переважно є об’єктами, а не суб’єктами новин (інформаційних
повідомлень), опозиційні медіа будь-яку позитивну подію здатні перетворити на
сенсацію негативного змісту. Першоджерелами (суб’єктами) новинних повідомлень є переважно демократичні уряди країн із запровадженою військовою цензурою (США, Велика Британія, Ізраїль та ін.) і тоталітарні режими (Китай, Росія,
Іран тощо)1. Україна, обравши західний напрям цивілізаційного розвитку, нині
перебуває в процесі транзиту (між радянським тоталітаризмом і європейською
демократією), енергія руху якого переважно спрямована на протидію «русскому
миру», а не розвитку протилежно ціннісних принципів західної цивілізації. Наразі
впровадження військової цензури, а тим більше в реаліях відсутності політичної
культури/традицій є неприйнятним без попередньої імплементації інституту військового омбудсмана в систему нормативно-правового забезпечення держави.
Наступний чинник, що актуалізує досліджуване питання, стосується антропологічних і соціологічних особливостей сучасного історичного періоду. Нинішні
випускники шкіл, особи призовного віку, переважно не готові й не спроможні до
самостійного, дорослого життя. Діти ХХІ ст. дорослішають значно пізніше, ніж
їхні однолітки з попередніх поколінь. Цю проблему відмічають не лише педагоги
й викладачі ЗВО, а й офіцери військових частин, правоохоронних органів2.
Основний матеріал. Масова освіта, становлення якої припало на минуле
ХХ ст., сьогодні демонструє вкрай низький потенціал і повну невідповідність
сучасним вимогам. Відповідно невпинне зниження популярності академічної
(вищої) освіти, розвиток гуманістичних трендів, законодавче закріплення ґендерних прав, пацифізм формують певний світогляд та цінності сьогочасного
покоління, де служба в армії чи поліції займає найнижчі щаблі соціального грейду. Таким чином відбувається певна маргіналізація армії, спецслужб, правоохоронців, ці професії втрачають свою привабливість серед найбільш здібних,
талановитих й інтелектуально розвинених молодих громадян.
Неабиякий негативний вплив на авторитет інститутів національної безпеки
мають рішення й дії політиків. Бажання досягти миру з агресором на умовах
зовнішніх партнерів призводить до погіршення морально-психологічного
стану військовослужбовців Збройних Сил України. З другої половини 2019 р.
армійцям заборонено вести вогонь у відповідь, наказано суттєво зменшити
обстріли ворожих позицій, незважаючи на активні агресивні дії з боку терористів.
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У грудні 2019 р. уперше за останні роки кількість жертв серед українських військових перевищила кількість втрат ворога3.
Усі зазначені та багато інших аспектів вказують на необхідність запровадження об’єднувального чинника – медіатора між державними інтересами та
вектором розвитку суспільства. Сучасні збройні формування не здатні функціонувати без урахування реальної політики, а тим більше існувати поза межами
загальноприйнятих норм захисту прав та свобод людини.
Концепція запровадження військового омбудсмана ґрунтується на принципі
«військовослужбовець – це насамперед громадянин». Тож військова служба не
може бути відокремленою від базових громадянських прав та свобод4.
Обравши демократичний шлях розвитку, Україна взяла на себе міжнародні
зобов’язання встановити демократичний цивільний контроль силовими структурами. Це зафіксовано у низці документів, серед яких «Партнерство заради
миру: рамковий документ» (1994 р.), Кодекс поведінки стосовно воєнно-політичних аспектів безпеки (Будапештський саміт ОБСЄ, 1994 р.), Хартія про
особливе партнерство між Україною та НАТО (1997 р.).
Концепція національної безпеки України визначила демократичний цивільний
контроль над воєнною сферою одним із основних принципів забезпечення національної безпеки України. Забезпечення демократичного цивільного контролю на
Воєнною організацією держави проголошено одним із головних напрямів державної політики України у воєнній сфері, що свідчить про важливість цієї проблеми з
огляду на необхідність забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства.
Досвід зарубіжних країн свідчить, що цивільний контроль над воєнною сферою є однією з ознак демократії, як і свобода слова та дотримання прав людини.
З огляду на сучасну суспільно-політичну ситуацію й нагальні проблеми в
оборонній сфері нашої держави важливо повною мірою задіяти позитивний
потенціал цивільного контролю над військовими. Сучасні Збройні Сили України відіграють потужну стабілізаційну роль, про що свідчать результати останніх соціологічних досліджень: сучасна українська армія має вищу довіру
суспільства, ніж, наприклад, релігійні чи політичні організації5.
У чому полягає суть саме цивільного контролю воєнною сферою? У чому
полягає демократичний характер контролю? Чому розвинені демократичні країни надають цьому питанню особливого значення?
Усі рішення у безпековій сфері держави є політичними, а тому повинні прийматися обраними народом політиками. Це положення відображає зміст демократичного цивільного контролю військовими.
Військо за своєю природою не є демократичною системою. В основі демократії лежать принципи консенсусу, військові ж структури побудовані на принципах жорсткої субординації, підкорення кожним військовим своєї особистості
(а якщо потрібно, то й життя) наказові командира.
Воєнна організація є унікальною серед інших державних інституцій. Поперше, вона володіє величезним бойовим (а по суті, руйнівним) потенціалом.
По-друге, на створення потужного руйнівного потенціалу Воєнна організація
витрачає значні бюджетні кошти, сплачені платниками податків. Фактично це
ресурси розвитку суспільства, пріоритети їх використання можуть бути різними
і визначаються політичним керівництвом держави. По-третє, Воєнна організація
цілеспрямовано і легально готує людей до силових дій або до самопожертви.
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Діяльність Воєнної організації містить потенційну загрозу і для суспільства, яке
вона покликана захищати. Тому воєнна сфера має бути під надійним цивільним
контролем з боку держави і суспільства загалом.
Актуальність демократичного цивільного контролю зростає не лише на переломних етапах розвитку суспільства. Ця проблема актуальна і для розвинених демократій, адже чим боєздатнішим є військо держави, тим більше вона
опікується, щоб воно було під надійним контролем.
В Україні значення терміна «контроль» має доволі вузьке тлумачення, принаймні значно вужче, ніж його англійський аналог «control». Зазвичай контроль
сприймається як право доступу до інформації про діяльність силових структур,
право органів державної влади проводити ревізії та перевірки у військових формуваннях, нагляд за дотриманням прав людини у військах. При цьому поза увагою
залишаються інші дуже важливі складові «контролю» – цілеспрямування, керівництво, власне, управління в широкому сенсі, що включає також відповідальність
за забезпечення ефективності Воєнної організації держави. Таким чином, контролювати – означає не лише отримувати інформацію, проводити ревізії та перевірки,
а й нести велику відповідальність: за чітке визначення функцій і завдань силових
структур; за створення нормативно-правової бази їх діяльності; за визначення конкретних параметрів структури і чисельності військових формувань; забезпечення
їх належними ресурсами; за розробку довгострокових програм розвитку (відповідно до потреб і можливостей держави), за соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей тощо. Без цього неможливо гарантувати головного – високої боєздатності Воєнної організації, її готовності захистити державу у
випадку загрози, виконати інші важливі завдання в особливий період.
Контроль воєнною сферою має бути цивільним, якщо не йдеться про диктаторські режими на чолі з військовими лідерами. У демократичних державах
саме цивільні особи формують вище державне керівництво. Тож очевидно, що
керівництво державою, у т. ч. її воєнною сферою, потребує широкого кругозору,
глибоких знань і досвіду роботи в тих сферах, що далеко виходять за межі професійної підготовки і характеру діяльності військових. Саме тому в демократичних країнах ключові (з точки зору цивільного контролю над воєнною сферою)
посади обіймають цивільні фахівці (політики) або державні службовці.
Демократичний цивільний контроль воєнною сферою базується на трьох
основних принципах: підпорядкованість військових цивільній владі; відповідальність цивільних за рівень ефективності силових структур; підзвітність як
цивільної влади, так і військових громадянському суспільству.
Універсальної моделі цивільного контролю в світі не існує, кожна країна
має свої особливості. Однак досвід розвитку демократичних держав свідчить
про наявність спільних засад організації демократичного контролю над збройними силами. Одним із таких механізмів демократичного цивільного контролю
воєнною сферою є інститут омбудсмана з військових питань.
Правовими підставами діяльності омбудсмана в цивільному контролі воєнною організацією є насамперед Конституція України і Закон України «Про
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави». Омбудсман має певні повноваження саме в тій частині, що стосується дотримання прав військовослужбовців і цивільного населення, що перебуває в зоні проведення військових операцій. Тобто завдання
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омбудсмана з військових питань – захист прав громадян, які виконують свої
службові обов’язки у Воєнній організації держави. Об’єктом захисту є конституційні права і законні інтереси осіб, які перебувають на військовій службі,
військовозобов’язаних у частині виконання військового обов’язку під час перебування в запасі або резерві та ветеранів військової служби, учасників бойових
дій, у т. ч. осіб з інвалідністю та членів їх сімей.
Передовий зарубіжний досвід становлення і розвитку інституту військового омбудсмана визначає п’ять ключових характеристик цієї діяльності: 1) сферою діяльності є збройні сили; 2) предметом діяльності є отримання та розслідування скарг;
3) об’єктом захисту є права людини; 4) мета – запобігання неналежному урядуванню;
5) незалежність і неупередженість військового омбудсмана у своїй роботі.
У світі існують три основні моделі інституту омбудсмана для збройних сил
(військового омбудсмана або омбудсмана з військових питань). Перша модель
базується на внутрішніх механізмах розгляду скарг. Зазвичай це головна інспекція у складі міністерства оборони (Нідерланди, США, Чехія). Друга модель – загальний інститут омбудсмана, повноваження якого поширюються на здійснення
нагляду за всіма гілками влади, де військова сфера є лише окремим сегментом
(Польща, Сербія, Україна, Швеція). Військовий омбудсман має найвищий ступінь незалежності, оскільки адміністративно не пов’язаний зі збройними силами. Слабким місцем є брак спеціальних знань, що не дає змоги повною мірою
зрозуміти деякі проблеми збройних сил; обмежений доступ до збройних сил,
якщо немає налагодженої співпраці з оборонним відомством (що може ускладнити розслідування скарг). Третя модель – інститут омбудсмана з військових питань як гібрид попередніх двох (Велика Британія, Німеччина, Канада). Спеціалізовані омбудсмани повністю незалежні від міністерства оборони, але працюють
лише зі справами, що стосуються збройних сил. Недоліком такої моделі є загрози
дублювання повноважень і конкуренції, яких можна уникнути лише за наявності
чіткої координації та бажання співробітництва між установами6.
Соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх сімей, дотримання прав
військовослужбовців і прав цивільного населення, яке перебуває на території
проведення воєнних операцій, є одними з найактуальніших потреб суспільства і
важливим завданням держави в умовах тривалого воєнного конфлікту та окупації
частини території України. Сучасні історичні реалії, що склалися в умовах особливої небезпеки, низька довіра суспільства до правоохоронних органів, недосконалість законодавства і судової системи створили певний вакуум між дотриманням
прав людини й забезпеченням національної безпеки країни. Процес євроінтеграції України та нагальна потреба правового врегулювання суспільних відносин з
метою захисту основоположних прав і свобод людини вимагають забезпечення
гармонійного функціонування інституту прав людини та Сектора безпеки країни.
Основними напрямами діяльності інституту військового омбудсмана є: соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей; дотримання прав
військовослужбовців; дотримання прав цивільного населення, яке перебуває на
території проведення воєнних операцій.
Повноваження військового омбудсмана поширюються на вирішення таких
питань, як: права людини і збройні сили; профспілки і збройні сили; військова
юстиція; права меншин і збройні сили; відносини між відповідним парламентським комітетом і міністерством оборони; збройні сили і суспільство; цивільний
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контроль за діяльністю сектора безпеки; організаційні моделі відносин між міністерством оборони і генеральним штабом.
Основні функції інституту омбудсмана з військових питань: забезпечення
контролю за діяльністю сектора безпеки; забезпечення законності в діях збройних сил; підтримка відкритості та відповідності військових відомств; фокусування
уваги на практичних проблемах військової сфери, що вимагають коригувальних
дій; посилення ефективності та дієвості військового сектора; зміцнення взаємної
довіри між громадськістю і військовими, зокрема щодо військових питань.
При створенні інституту омбудсмана з військових питань слід забезпечити
йому належний правовий статус шляхом закріплення повноважень у спеціальному законі або Конституції. На Європейському континенті у такий спосіб
були засновані інститути омбудсмана з військових питань у Румунії, Польщі,
Німеччині та Албанії. Інститут омбудсмана з військових питань як орган цивільного нагляду за діяльністю збройних сил має повноваження, аналогічні до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Ефективне забезпечення діяльності інституту омбудсмана з військових питань в Україні потребує запровадження інституту Уповноваженого Верховної
Ради України з військових питань. Вагоме значення мають щорічні доповіді
омбудсмана з військових питань у Верховній Раді України. При цьому необхідно забезпечити чітке розмежування правових статусів і повноважень різних
інститутів омбудсмана, що створить умови для ефективної взаємодії та виключить ризик виникнення колізії юрисдикцій.
Якщо сфери повноважень різних інститутів омбудсмана перетинаються,
то законом мають бути передбачені механізми взаємодії, а також докладно визначені процедури й терміни інформаційних обмінів між ними. У розвинених
демократичних країнах взаємодія між інститутами омбудсмана організована за
принципом пріоритету більш вузької спеціалізації. Наприклад, Уповноважений
Президента України з прав людей з інвалідністю спрямовує до Уповноваженого
Верховної Ради України з військових питань скарги (звернення), які надійшли
від осіб, що отримали інвалідність внаслідок участі в АТО; так само Уповноважений Верховної Ради України з прав людини спрямовує до Уповноваженого
Верховної Ради України з військових питань скарги (звернення), що надійшли
від осіб, права та свободи яких були порушені військовослужбовцями.
Крім цього, якісне представництво інтересів військовослужбовців та цивільного населення, яке перебуває на території проведення воєнних операцій,
потребує створення військової поліції, відновлення військової юстиції та судів.
Досвід судового розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців цивільними судами вкрай негативно впливає на формування довіри військовослужбовців до суспільства, влади, політичних сил. Переважна більшість учасників цих процесів та їх колег, що спостерігали за ходом слухань, відмовляються
самостійно приймати важливі оперативні рішення й займати відповідні посади,
де вимагається віддавати «незрозумілі цивільним особам» й непопулярні накази7.
Інститут військового омбудсмана покликаний до незалежного, незаангажованого моніторингу дій правоохоронців/військовослужбовців, фіксації подій,
порядку прийняття рішень, віддання наказів тощо. Це дасть змогу об’єктивно
оцінювати дії/бездіяльність збройних формувань, їх наміри, можливості тощо.
Висновки. Світ невпинно змінюється, розвивається й трансформується.
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Відповідно видозмінюються методи ведення війн, проведення спецоперацій та оборонних заходів. Девальвація демократії, зростання популізму та
вражаючий вплив технологій формування масової свідомості беззастережно
впливають й видозмінюють сферу національної безпеки та оборони. Інформаційно-технологічні, кібернетичні й мережеві засоби здійснення військових
операцій приходять на зміну фронтовим війнам.
Зростання участі приватних воєнних організацій у збройних конфліктах з
метою т. зв. дотримання вимог міжнародного права вимагає ретельного дослідження й зміни встановлених принципів правового регулювання цих процесів.
Скасування строкової служби й створення контрактної армії посилює відповідальність політичних акторів і суб’єктів сфери національної безпеки та оборони за обороноздатність держави, якість підготовки військових, створення резерву, координацію дій цивільного населення у надзвичайних ситуаціях тощо.
Зазначені передумови потребують запровадження ефективного інструмента цивільного демократичного контролю за збройними силами як невід’ємної складової системи національної безпеки держави.
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Tarasuk Volodymyr. The military ombudsman institute as an integral part of the
national security system.
Self-control, secrecy, secrecy, preservation of maximum independence and separation
from socio-political processes and institutions cannot guarantee the rights and freedoms of
servicemen, nor do they guarantee that subjects of the national security system will not act
contrary to the will and interests of society, government, state.
The need for civilian control of the defense and law enforcement sectors is primarily
driven by national security interests. In other words, security actors should not be a danger to
civil society. One of the fuses of possible law enforcement or military arbitrariness is the institute of military ombudsman, who is called upon to act solely for the benefit of the law, rights
and freedoms of servicemen and civilians in the territory of special or military operations.
The relevance of the introduction of the Military Ombudsman Institute is further enhanced
by the current trends and conditions of civilizational development, the globalization processes
of total information transparency. In countries where government institutions are predominantly objects rather than news subjects, any positive event can be turned into a sensation of
negative content. The primary sources (subjects) of news reports are mainly the democratic
governments of countries with the introduction of military censorship (USA, UK, Israel, etc.)
and totalitarian regimes (China, Russia, Iran, etc.) [1]. Having chosen the western direction of
civilizational development, Ukraine is now in the process of transit between Soviet totalitarianism and European democracy, whose energy is mainly directed at counteracting the “Russian peace” rather than introducing contrary to the valuable principles of Western civilization.
At present, the introduction of military censorship, and even more so in the realities of lack of
political culture / traditions, is unacceptable without the prior implementation of the military
ombudsman institute in the system of legal support of the state.
Key words: military ombudsman, armed forces, national security.
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ФУНКЦІЇ ПРАВОВИХ ДЕФІНІЦІЙ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Стаття присвячена огляду проблематики функцій правових дефініцій та їх різновидів. Наголошується, що функції правових дефініцій можна поділити на дві групи:
загальні та спеціальні. Робиться висновок, що функції правових дефініцій в цілому являють собою достатньо розгалужену систему основних напрямів їхнього впливу на суспільні відносини та їх суб’єктів (учасників) з метою забезпечення соціально корисного
відтворення таких відносин в межах визначеного правопорядку.
Ключові слова: право, правові дефініції, функції правових дефініцій, законодавчі дефініції, доктринальні правові дефініції, судові правові дефініції.
Хоменко А. В. Функции правовых дефиниций: понятие и классификация
Статья посвящена обзору проблематики функций правовых дефиниций и их разновидностей. Отмечается, что функции правовых дефиниций можно разделить на
две группы: общие и специальные. Делается вывод, что функции правовых дефиниций
в целом представляют собой достаточно разветвленную систему основных направлений их воздействия на общественные отношения и их субъектов (участников) с целью
обеспечения социально полезного воспроизведения таких отношений в пределах определенного правопорядка.
Ключевые слова: право, правовые дефиниции, функции правовых дефиниций, законодательные дефиниции, доктринальные правовые дефиниции, судебные правовые дефиниции.
Khomenko Oleksandr. Functions of law definitions: concept and classification
The article is devoted to an overview of the problems of the functions of law definitions and
their variants. It is noted that the functions of law definitions can be divided into two groups:
general and special. It is concluded that the functions of law definitions as a whole phenomena
are a sufficiently extensive system of main directions of their influence on public relations and
their subjects (participants) in order to ensure socially useful reproduction of such relations
within the defined law-and-order.
Key words: law, law definitions, functions of law definitions, legal (legislative) definitions,
doctrinal law definition, judicial law definitions.

Постановка проблеми. Надзвичайно важливим для системного осмислення
правових дефініцій є розгляд питання щодо їх конкретного впливу на суспільні
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відносини, в якому розкривається їх призначення та місце в механізмі правового
регулювання суспільних відносин. У зазначеному контексті потрібно констатувати, що в сучасній науковій літературі функції правових дефініцій, так само як і їх
ознаки та різновиди, досліджуються здебільшого в їх законодавчому (легальному)
вимірі, тобто як функції лише тих правових дефініцій, які закріплюються в законодавстві. При цьому функціям правових дефініцій як цілісного явища в межах
правової системи приділяється значно менше уваги з боку представників юридичної науки, що пояснюється, зокрема, орієнтацією сучасних наукових досліджень
у сфері права переважно на забезпечення удосконалення правового регулювання
та потреб соціальної практики в цілому. Водночас дослідження функцій правових
дефініцій у цілому, на нашу думку, є надзвичайно актуальним та необхідним, особливо у контексті складних і суперечливих реалій сьогодення, оскільки саме такий
ракурс їх осмислення надає можливість не лише поглибити теоретичні знання про
їх функціональне призначення, а й значно глибше осягнути їх конструктивну роль
у забезпеченні ефективного функціонування правової системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звертаючись до сучасного наукового
доробку вітчизняних і зарубіжних вчених, можна пересвідчитися, що проблематика
функціонального призначення правових дефініцій вже була предметом доктринального осмислення, зокрема, таких вчених, як С. Алексєєв, Д. Андреєв, О. Бандура,
Ю. Ведєрніков, В. Карташов, Т. Кашаніна, В. Ковальський, В. Косович, М. Костицький, Г. Мальцев, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, Т. Подорожна, М. ван
Хук, Ю. Шемшученко тощо. Втім, реалії сьогодення переконливо свідчать про необхідність переосмислення змісту деяких аспектів функціональної складової феномену правових дефініцій з урахуванням особливостей сучасного правового розвитку.
Мета статті. Метою цієї статті є з’ясування змісту, призначення та різновидів функцій правових дефініцій.
Основні результати дослідження. Переходячи до безпосереднього висвітлення основного змісту даної статті, вважаємо за доцільне зробити декілька
попередніх уточнень, а саме:
по-перше, правові дефініції, з одного боку, належать до правових явищ, у зв’язку
з чим їх функціональне призначення безпосередньо взаємопов’язане з функціями
права як соціонормативного феномена, а з другого – вони одночасно є логіко-лінгвістичними феноменами, в яких відображаються закономірності функціонування відповідних логічних і мовних правил, які також впливають на суспільний розвиток.
При цьому, безумовно, не можна механічно екстраполювати функції права, логіки та
мови як більш загальних систем на функції правових дефініцій, так само як функції
системи не можна зводити або ототожнювати з функціями її компонентів;
по-друге, у функціях правових дефініцій конкретизуються їх ознаки та різновиди, оскільки саме вони визначають їх певний зовнішній прояв у межах правової
дійсності або різноманітних сфер суспільного життя;
по-третє, центральну ланку системи функцій правових дефініцій складають
функції легальних (законодавчих) дефініцій, оскільки саме вони справляють найбільший вплив на суспільні відносини з огляду на те, що законодавчі дефініції
значною мірою пов’язані з функціями правових норм, інститутів та галузей права;
по-четверте, функції правових дефініції передбачають лише позитивний
вплив на соціальну дійсність, оскільки їх негативний вплив на певну ситуацію
або суспільні відносини слід розглядати як відповідну дисфункцію або неко-
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ректний прояв чи виконання тієї чи іншої функції, що може зумовлюватися
об’єктивними та суб’єктивними чинниками.
Як уже попередньо зазначалося, функції правових дефініцій у сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, як правило, досліджуються крізь призму їх
законодавчого різновиду. Зокрема, на думку Ю. Ведєрнікова, головною функцією
законодавчих дефініцій є забезпечення ефективної роботи механізму правового
регулювання суспільних відносин на всіх його етапах1. Деякі інші науковці наголошують, що правові дефініції забезпечують ясність і повноту змісту юридичних
термінів, надають можливість розмежовувати поняття між собою та економно
розміщувати правовий матеріал, збагачують наукову основу законів тощо. Вони
характеризуються як логічний прийом, який дає підстави: 1) формулювати думки,
що фіксують ознаки відображених у них явищ; 2) уточнити значення виразу, який
вводиться; 3) формулювати у стислій формі основний зміст поняття; 4) конституювати критерії відмінності явища (об’єкта), що вивчається, від інших явищ; 5) відображати способи побудови та використання відповідного явища чи об’єкта, а
також слугувати зовнішньою формою правових явищ тощо2,3,4.
В. Карташов зазначає, що класифікація функцій правових дефініцій може здійснюватися на підставі різних критеріїв, а саме: за критерієм правових систем (сімей),
у яких проявляються їхня роль і призначення, виділяються, наприклад, ті функції,
які притаманні романо-германській та англосаксонській правовим сім’ям; за типом
юридичної практики, виділяються ті функції, які забезпечують правотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну та інші юридичні практики; за часом дії виділяють
постійні та тимчасові функції правових дефініцій; за значущістю виокремлюють
основні та другорядні функції правових дефініцій; за критерієм очевидності або
прихованості їх предметного впливу виділяють явні та латентні функції правових
дефініцій; за різновидами юридичних дефініцій виокремлюють формальні, матеріальні, родовидові, генетичні та інші функції; за предметом правового регулювання
виділяють функції інституційних, галузевих та інших дефініцій; за цілеспрямованим впливом на свідому поведінку людей, їх колективів та організацій виділяють
регулятивну, комунікативну та інші функції. При цьому слід звернути увагу, що
вчений окремо розглядає функції легальних правових дефініцій, до яких, на його
думку, належать установча, пізнавальна, інформаційна, онтологічна, регулятивна,
функція конкретизації, охоронна, функція моделювання, аксіологічна, ідеологічна,
комунікативна, інтегративна, інтерпретаційна, праксеологічна, а також функція
формування і трансляції правового досвіду5.
У зазначеному контексті слід звернути увагу на те, що частина з запропонованих функцій правових дефініцій, справді, притаманна лише їх легальному
(законодавчому) різновиду (наприклад, регулятивна). Водночас переважна
більшість з наведених дослідником функцій характеризують даний феномен
як цілісне явище в структурі правової системи, причому деякі з них більше
проявляються в межах інших різновидів правових дефініцій, зокрема, доктринальних (наприклад, онтологічна функція).
Т. Подорожна також визначає різновиди функцій саме законодавчих дефініцій,
хоча і не розкриває їх змісту. Зокрема, вона наголошує на доцільності виділяти дві
групи функцій, які виконують законодавчі дефініції – загальні та спеціальні. При
цьому загальні функції, на її думку, розкривають значення цього феномена у суспільстві, а спеціальні надають можливість розглядати законодавчі дефініції як основний
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елемент пояснення значення термінів, що мають місце в тексті нормативно-правового акта. Відтак, до загальних функцій законодавчих дефініцій вчений пропонує
зараховувати онтологічну, гносеологічну, логічну, техніко-інструментальну, евристичну, критичну, прогностичну, інформаційну, констатуючу, акумуляційну, символічну, описову, інтерпретаційну та ідеологічно-виховну функції, а до спеціальних
належить насамперед системно-структурна функція, до складу якої входять функція
системоспрощення, системозбереження, а також функція забезпечення однозначного тлумачення і застосування закону, пояснення його змісту всім учасникам правовідносин. Також Т. Подорожна зауважує, що «головним призначенням законодавчих
дефініцій є системотворення, тобто вони виконують роль основного будівельного
матеріалу елементів тексту закону та вирізняються особливими властивостями, займаючи провідне становище серед інших елементів його тексту»6.
З означеним підходом, на нашу думку, в цілому можна погодитися, зробивши при цьому декілька застережень, а саме:
по-перше, навряд чи до функцій законодавчих дефініцій можна віднести критичну функцію, оскільки остання спрямована на виявлення протиріч, певних
помилок і неточностей, перевірку достовірності чого-небудь тощо. Законодавчі
дефініції, враховуючи природу позитивного права, мають формально визначений статус і спрямовані передусім на відображення важливих з юридичної точки
зору ознак відповідного соціально важливого поняття. Відтак, на нашу думку,
про критичну функцію правових дефініцій можна вести мову лише в контексті
доктринального різновиду, в межах якого науковці у дефініціях можуть вказувати на певні помилки чи неточності у розумінні того чи іншого явища;
по-друге, техніко-інструментальну функцію правових дефініцій, на нашу
думку, слід відносити не до загальних, а до спеціальних функцій, оскільки
остання завжди пов’язана з правилами розробки та систематизації нормативно-правових актів, що належить до спеціальної сфери юридичної діяльності;
по-третє, чимало з наведених загальних функцій законодавчих дефініцій
виходять за межі, власне, їх легального виміру, характеризуючи насамперед напрями впливу будь-яких правових дефініцій на відносини в суспільстві (наприклад, онтологічна, гносеологічна, логічна, описова, акумуляційна функції тощо).
Крім цього, окремі зарубіжні науковці серед функцій правових дефініцій
виділяють насамперед конститутивну та регулятивну. При цьому за допомогою
конститутивної функції встановлюються ознаки правових явищ і ситуацій, а
регулятивна функція слугує основою для реалізації тих чи інших юридично
значущих дій. Іншими словами, конститутивна функція правових дефініцій
«реалізується за допомогою утвердження певного об’єкта, дії чи ситуації в якості сукупності ознак, які є необхідними для того, щоб цей об’єкт, дія або ситуація набули статусу правового явища». Регулятивна функція правових дефініцій
«полягає в необхідності керуватися нею при реалізації юридично релевантних
інтенцій у повторюваних ситуаціях дискурсу»7.
Як бачимо, і в цьому випадку йдеться не про правові дефініції взагалі, а про їх
особливий та найважливіший різновид – легальні (законодавчі) дефініції. З цього
також випливає, що використання деякими сучасними дослідниками поняття
«функції правових дефініцій» має здебільшого формальний характер, оскільки
термін «правовий» при цьому зливається зі змістом поняття «законодавчий» або
«позитивно-правовий». Погоджуючись у цілому з тим, що легальні правові дефі-
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ніції виконують окремі функції, які визначеною мірою притаманні всій системі
правових дефініцій, все ж вони, так само як і кожен інший різновид правових
дефініцій, виконують і деякі специфічні функції, які не є властивими для інших
видів правових дефініцій, зокрема, доктринальних. У зазначеному контексті
йдеться насамперед про регулятивну функцію законодавчих дефініцій, які є
одним із різновидів правових норм, у зв’язку з чим потрібно вести мову про
необхідність або обов’язок її врахування при здійсненні юридично значущих
дій. Незважаючи на те, що зміст легальної правової дефініції не включає в себе
вказівку на відповідні права і обов’язки учасників певних правовідносин, він
завжди має в собі конкретні ознаки або обставини (юридичні факти), які слугують основою виникнення того чи іншого правовідношення.
Як справедливо зазначає Г. Мальцев, «цивільно-правові поняття «нерухомість», «неподільна річ» та багато інших можуть спрямовувати або впливати
на хід розвитку правовідношення. Пенсію по інвалідності та пільги громадянин може отримати після офіційного визнання його інвалідом, тобто після
поширення на нього юридичного поняття інваліда тієї чи іншої групи. Обсяг прав і обов’язків державних службовців залежить, зокрема, від категорії, до якої вони належать, а така категорія надається передусім у вигляді
її чіткого визначення у законодавстві. Законодавчі дефініції деяких предметів або процесів містять мінімальний склад юридичних фактів, необхідний
для виникнення, зміни або припинення правових відносин, пов’язаних з цим
предметом. Якщо відсутнім є хоча б один з перерахованих у дефініції фактів,
правовідношення не відбудеться. В цьому, очевидно, і виражається безпосередній регулятивний ефект норм-дефініцій»8.
Звертаючись до групи загальних функцій правових дефініцій, передусім зазначимо, що основними функціями в межах цієї групи, на нашу думку, є такі:
пізнавальна (гносеологічна), моделююча, онтологічна, культурна, комунікативна, кумулятивна та аксіологічна функції.
Так, пізнавальна або гносеологічна функція правових дефініцій полягає у
тому, що останні виступають джерелом знань про юридично значущі явища і
процеси, які вимагають правового осмислення та вироблення юридичних підходів до розуміння їх специфіки та прояву. Як зазначається у науковій літературі,
«кінцевою метою будь-якої дефініції є пізнання. Особливістю визначення є його
роль як інструменту опосередкованого, дискурсивного пізнання, що здійснюється за допомогою мови»9. У зв’язку з цим слід погодитися, що «пізнання правових явищ – це розумова, інтелектуальна діяльність різноманітних суб’єктів, яка
відбувається згідно із законами і формами діалектичної та формальної логіки. У
підґрунті правових знань суб’єктів перебувають правові поняття й категорії, які є
головною внутрішньою раціональною формою правосвідомості. Фундаментальними при цьому є поняття й категорії юридичних прав та обов’язків, законності, правопорядку, права і правовідносин тощо. Пізнавальна функція нерозривно
пов’язана з правовою поінформованістю, знанням, розумінням права»10.
Очевидним слід визнати, що ця функція пронизує будь-який різновид правових дефініцій, у змісті яких розкриваються важливі ознаки певного явища
або процесу, або ж інші його значущі елементи. Саме завдяки пізнавальній
функції правових дефініцій формується відповідне уявлення про ті чи інші
юридично значущі явища, стани, процеси тощо.
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Близькою за змістом до пізнавальної функції правових дефініцій є онтологічна функція, яка полягає у тому, що у правових дефініціях стисло описуються
суттєві для права ознаки елементів і різновидів відповідних юридично значущих явищ, процесів та станів. У межах цієї функції правові дефініції впливають
на безпосереднє соціальне буття, забезпечуючи суспільний порядок як основне
онтологічне призначення права11. У цьому контексті слід зазначити, що онтологічна сутність правових дефініцій безпосередньо випливає з онтологічної природи права, що пов’язана з об’єктивними характеристиками людського буття
(фізичними, соціальними та ін.), зокрема, зі старінням та смертністю людини,
з потребою дітей у батьківському піклуванні, з потребою особистості у максимальному розвитку своїх здібностей тощо12.
У зв’язку з цим правові дефініції спрямовані на фіксацію важливих ознак
об’єктивно існуючих феноменів соціальної дійсності, відображення їх конкретних особливостей у межах правового виміру, визначення параметрів їх
реального буття у відповідних юридичних конструкціях. Так ознаки, функції,
умови існування та діяльності феномену юридичної особи як певної організації є основними підставами для визначення онтологічного (буттєвого) статусу юридичної особи або її сутності як учасника відповідних правовідносин.
При цьому не можна також оминати і соціальну природу юридичної особи,
яка полягає у поєднанні її мети, визначеної засновниками та зумовленої їх інтересами, із засобами її досягнення, а також з тим положенням, що юридична
особа є формою взаємодії приватних і публічних інтересів13. Саме ці об’єктивні
фактори і зумовлюють, з одного боку, неоднозначність розуміння та інтерпретації загального феномену «юридична особа», що виражається, серед іншого,
у її численних правових дефініціях, а з другого – диференціацію юридичних
осіб на певні спеціальні різновиди, кожен з яких характеризується специфікою
їх реального соціального буття, у зв’язку з чим вимагає окремого правового, у
тому числі легального, визначення в межах конкретного правопорядку.
Моделююча функція правових дефініцій полягає у тому, що, відображаючи
різноманітні аспекти об’єктивної соціальної дійсності, дефініції моделюють
відповідні ознаки певних явищ, які мають значення для розвитку суспільних
відносин. Іншими словами, функція моделювання у правових дефініціях виражається у тому, що останні задають конкретний образ (модель) певного явища
або процесу, за допомогою якого описуються деякі істотні або суттєві його параметри, властивості, що зіставляються з визначеним ідеальним зразком. Так,
визначення у чинному законодавстві, зокрема, таких понять, як кооператив,
громадська організація, акціонерне товариство, фондова біржа тощо, являють
собою конкретні ідеальні моделі відповідних явищ, які у реальній дійсності втілюються у певний об’єкт-оригінал, що зіставляються зі змістом такої дефініції.
Комунікативна функція правових дефініцій надає можливість насамперед
забезпечити фахове спілкування між відповідними представниками юридичної
професії. Останнє випливає, зокрема, з того, що право завжди засновується на
комунікації між законодавцем і громадянином, між законодавцем та суддями,
між сторонами договору, комунікації в судовому процесі тощо. На думку окремих західних дослідників, «цей комунікативний аспект розглядається в рамках
легітимації права: раціональний діалог між юристами як основна гарантія для
правильної інтерпретації та застосування права»14, 15.
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У науковій літературі зазначається, що «право, утворюючи правовий простір, є однією з комунікаційних систем суспільства, що забезпечує стабільність
і стійкість суспільства як системи… Право є порядком комунікаційних відносин, які виникають на основі нормативно-правової інтерпретації різних правових текстів, що мають як вербальний, так і невербальний характер»16.
Отже, можемо стверджувати, що комунікативна функція правових дефініцій спрямована на забезпечення поінформованості осіб з правовою природою
юридично значущих явищ і процесів, на формування належної правомірної поведінки громадян, на ознайомлення їх з ознаками тих чи інших державно-правових феноменів, врешті-решт, на посилення внутрішнього переконання індивідів у необхідності знання ними змісту гарантованих державою прав і свобод
та можливості їх реалізації тощо.
Ще однією загальною функцією правових дефініцій є, безумовно, культурна
функція, яка полягає у тому, що у змісті правових дефініцій відображаються
культурні досягнення як відповідного суспільства або народу, так і всього людства (наприклад, права людини, справедливість, гуманізм тощо). Як справедливо
зазначає Н. Оніщенко, «культура передбачає і загальнолюдські, і національні
цінності»17. Змістом правових дефініцій як специфічного культурного феномену
є ідеї, цінності, певний образ нормативного мислення тощо. У такий спосіб культурна функція правових дефініцій безпосередньо впливає на формування поведінкових установок особистості, виховує в неї почуття соціальної відповідальності за свої вчинки та діяльність, сприяє її становленню як законослухняного
представника громадянського суспільства тощо. Саме зазначена функція надає
можливість повною мірою розкрити зумовленість змісту правових дефініцій не
лише економічними та політичними чинниками, а й духовними також.
Безпосередньо пов’язаною з культурною функцією правових дефініцій є їх
аксіологічна функція, оскільки ціннісний компонент є основою будь-якої культури. У зв’язку з цим вважаємо, що аксіологічні властивості правових дефініцій, тобто їх визначений ціннісний зміст, розкриваються у взаємозв’язку з
усією палітрою соціальних цінностей, пануючих у відповідному суспільстві,
та спрямовують правову взаємодію (комунікацію) індивідів та їх об’єднань для
досягнення поставлених цілей і завдань.
Крім цього, аксіологічна функція правових дефініцій проявляється також у
тому, що останні є не лише важливим і необхідним елементом забезпечення стабільності та ефективності правового регулювання, а й вагомою складовою зміцнення цілісності соціонормативної матриці культури відповідного суспільства за
умови, якщо відображені в їх змісті поняття враховують особливості його соціокультурного досвіду. При цьому останнє випливає з того, що право в цілому є
чинником збереження цілісності й консолідації соціуму, засобом зміцнення його
організаційних засад. Право зорієнтоване на регламентацію функціонування та
розвитку суспільства й одночасно на відособлення особистості, забезпечення кожному індивіду простору для задоволення його законних інтересів, розвитку особистих здібностей, що є необхідним як для забезпечення його повноцінного життя,
так і для ефективного використання наявного в нього потенціалу суспільством18.
Крім зазначених функцій правових дефініцій, не менш важливою, на нашу
думку, є кумулятивна функція, зміст якої полягає у тому, що у правових дефініціях
відображається наступність соціально-правового досвіду діалектичного розвитку
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як права, так і інших ціннісно-нормативних складових культури в цілому. При
цьому останнє випливає з того, що сфера буття права є багатоаспектною, оскільки
включає в себе низку емпіричних фактів і явищ, які виходять за межі, власне, правового виміру. Правові дефініції містять у своєму змісті певні особливості історичної пам’яті пізнання та розуміння тих чи інших правових, а також соціально
значущих понять і категорій, і саме кумулятивна функція забезпечує її збереження
та наступність юридичного дискурсу, що проходить крізь численні покоління.
З огляду на зазначене потрібно зауважити, що встановити якість та ефективність сучасних правових дефініцій можна, серед іншого, за умови вивчення
їх аналогів, що колись існували, які, залишаючись у минулому, впливають на
формулювання правових понять у теперішній час, до певної міри закладаючи
відповідні орієнтири для формування нових правових дефініцій у майбутньому.
У зазначеному контексті слід погодитися із твердженням Н. Оніщенко, що «феномен права слід розглядати як соціорегулятор, який має досить відмінні риси
та ознаки в різних державно-правових системах і свідчить про досягнутий рівень правового прогресу»19.
Підбиваючи попередні підсумки, зазначимо, що, по-перше, вищенаведені
функції правових дефініцій є загальними або такими, що тією чи іншою мірою проявляються в межах кожного їх різновиду, зокрема, у легальних (законодавчих), доктринальних та судових, і, по-друге, наведений перелік загальних
функцій правових дефініцій не є вичерпним з огляду на складність динамічного
характеру сучасної правової дійсності, розвиток якої надає можливість вести
мову й про інші загальні функції правових дефініцій (наприклад, ідеологічна).
Як зазначалося, окрім загальних функцій, правовим дефініціям притаманні
також деякі спеціальні функції, які проявляються в межах їх конкретного різновиду. Зокрема, законодавчі або легальні дефініції виконують такі спеціальні
функції, як установча, регулятивна, інтегративна, правоохоронна тощо. Функції законодавчих правових дефініцій обумовлюються насамперед специфікою
позитивного права як особливого нормативного утворення, що має формальний
характер, закріпленням норм права у формально-юридичних джерелах права,
необхідністю їх використання для розвитку найважливіших сфер життєдіяльності суспільства, а також забезпечення охорони і захисту соціально корисної
комунікації між суб’єктами. Зазначені функції проявляються, зокрема, у тому,
що законодавчі дефініції конституюють (встановлюють, закріплюють) основні
засади правого статусу суб’єктів або об’єктів у правовій системі суспільства,
спрямовані на забезпечення цілісності та єдності правового регулювання визначеного кола суспільних відносин, безпосередньо або опосередковано регулюють ті чи інші практичні ситуації, сприяють охороні та захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та їх об’єднань, інтересів юридичних осіб
приватного і публічного права, врешті-решт, зміцненню законності та правопорядку в державі тощо.
Якщо вести мову про інші різновиди правових дефініцій, зокрема, про доктринальні та судові правові дефініції, то потрібно визнати, що їм також властиві певні специфічні функції, пов’язані з природою, відповідно, феноменів
юридичної науки та судової практики. Так, доктринальним правовим дефініціям притаманні, зокрема, такі спеціальні функції, як прогностична, дидактична, евристична, методологічна тощо. Зазначені спеціальні функції доктри-
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нальних правових дефініцій безпосередньо випливають з функціонального
насичення юридичної науки як особливої сфери соціогуманітарних знань20.
Судові правові дефініції виконують, зокрема, такі важливі спеціальні функції, як інтерпретаційна, правоконкретизуюча, регулятивно-орієнтаційна тощо.
У зазначеному контексті в науковій літературі, серед іншого, зазначається, що
керівні роз’яснення, які приймаються Пленумом Верховного Суду, вміщують
інтерпретаційну конкретизацію норм права, орієнтують судову практику на
правильне застосування чинного законодавства21. При цьому така інтерпретаційна конкретизація, в межах якої уточнюються і визначені правові дефініції,
адресується не лише судовим органам, а всім суб’єктам, які потрапили у певну
спірну ситуацію, роз’яснення щодо вирішення якої надаються у відповідних
джерелах узагальнення судової практики.
Висновки. Таким чином, можемо зробити такі висновки:
1. Функції правових дефініцій у цілому являють собою достатньо розгалужену систему основних напрямів їхнього впливу на суспільні відносини та їх
суб’єктів (учасників) з метою забезпечення соціально корисного відтворення
таких відносин у межах визначеного правопорядку.
2. Функції правових дефініцій – це напрями їх впливу на розвиток суспільних відносин взагалі та юридичної практики зокрема, а у випадку їх нормативного закріплення – на безпосередню поведінку та діяльність осіб, у яких
проявляється їх природа та призначення, а також роль у забезпеченні стабільно
функціонуючого правопорядку.
3. Загальними функціями правових дефініцій, тобто такими, що тією чи
іншою мірою проявляються в межах кожного їх різновиду, є насамперед пізнавальна (гносеологічна), моделююча, онтологічна, культурна, комунікативна,
кумулятивна та аксіологічна функції. Спеціальні функції правових дефініцій
проявляються в межах їх конкретного різновиду та зумовлюються специфікою
природи юридичної науки (доктринальні правові дефініції), позитивного права
(законодавчі дефініції) та правозастосовної діяльності (судові правові дефініції).
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Khomenko Oleksandr. Functions of law definitions: concept and classification
The article is devoted to an overview of the problems of the functions of law definitions and
their variants. It is noted that the functions of law definitions in modern domestic and foreign scientific literature are usually explored through the prism of their legislative variety. The latter is
due, among other things, to the fact that the use of the notion «function of law definitions» by some
modern scholars is largely formal in nature, because the term «law» merges with the meaning
of «legislative» or «positive law». While accepting in general that legal law definitions perform
certain functions that are inherent in the whole system of legal definitions, yet they, like any other
kind of legal definitions, perform certain specific functions that are not peculiar to others types of
law definitions, in particular, doctrinal ones. In this context, it is first and foremost about the regulatory function of legal law definitions, which is one of the varieties of legal norms, in connection
with which it is necessary to speak about the necessity or obligation to take it into account when
taking legally significant actions. Although the content of a legal law definition does not include an
indication of the respective rights and obligations of participants in certain legal relationships, it
always contains specific features or circumstances (legal facts) that underlie a legal relationship.
Turning to the group of general functions of law definitions, first of all, we note that the
main functions within this group, in our opinion, are the following: cognitive (epistemological), modeling, ontological, cultural, communicative, cumulative and axiological functions.
The above mentioned functions of law definitions are general or those that in one way or another appear within each of their varieties, in particular, legal (legislative), doctrinal and judicial, and, secondly, the list of general functions of law definitions is not exhaustive, given the
complexity of the dynamic nature of modern law reality, the development of which provides the
opportunity to talk about other common functions of law definitions (for example, ideological).
In addition to general functions, law definitions also have some special functions that appear within their particular variety. In particular, legislative or legal definitions perform such
special functions as constituent, regulatory, integrative, law enforcement, and others. Doctrinal law definitions are inherent, in particular, such special functions as prognostic, didactic,
heuristic, methodological, etc. Judicial law definitions fulfill, in particular, such important
special functions as interpretative, law-concretizing, regulatory-orientational, and so on.
As a result of the research, the author draws the following conclusions:
1. The functions of law definitions as a whole phenomena are a sufficiently extensive system of main directions of their influence on public relations and their subjects (participants) in
order to ensure socially useful reproduction of such relations within the defined law-and-order.
2. The functions of law definitions are the directions of their influence on the development
of social relations in general and legal practice in particular, and in the case of their normative
fixing – on the direct behavior and activities of persons in which their nature and purpose are
manifested, as well as their role in ensuring a stable functioning law-and-order.
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3. The general functions of law definitions, that is those, which in one way or another
appear within each of their varieties, are primarily cognitive (epistemological), modeling, ontological, cultural, communicative, cumulative and axiological functions. Special functions of
law definitions are manifested within their specific variety and are determined by the specifics
of the nature of law science (doctrinal law definitions), positive law (legal law definitions), and
law enforcement activities (judicial law definitions).
Key words: law, law definitions, functions of law definitions, legal (legislative) definitions,
doctrinal law definition, judicial law definitions.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДКУПУ ЯК НАСКРІЗНОГО ПОНЯТТЯ В
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню змісту поняття «підкуп» у кримінальному праві
України. Водночас з’ясовано передумови становлення відповідальності за підкуп в українському законодавстві та проаналізовано види підкупу залежно від специфіки наданих
прав і повноважень суб’єктів, залежно від ступеня очевидності для осіб, які не є сторонами або зацікавленими учасниками підкупу як корупційного правопорушення і залежно
від ролі держави в урегулюванні суспільних відносин, порядок яких порушується підкупом. Запропоновано дефініцію поняття «підкуп» у кримінальному праві України розглядати як суспільно небезпечне, каране діяння, що характеризується домовленістю двох
зацікавлених осіб, або схилянням однієї особи на користь іншої, отримати (надати)
неправомірну вигоду шляхом зловживання уповноваженою особою своїми службовими
чи владними повноваженнями на користь іншої особи.
Ключові слова: підкуп, корупція, корупційний злочин, кримінальне законодавство,
класифікація, види.
Белоконь Е. Г. Понятие и виды подкупа как сквозного понятия в уголовном
праве Украины
Статья посвящена исследованию содержания понятия «подкуп» в уголовном праве
Украины. В то же время установлены предпосылки становления ответственности за
подкуп в украинском законодательстве и проанализированы виды подкупа в зависимости
от специфики предоставленных прав и полномочий субъектов, в зависимости от степени очевидности для лиц, не являющихся сторонами или заинтересованными участниками подкупа как коррупционного правонарушения и в зависимости от роли государства
в урегулировании общественных отношений, порядок которых нарушается подкупом.
Предложено дефиницию понятия «подкуп» в уголовном праве Украины рассматривать
как общественно опасное, наказуемое деяние, характеризующееся договоренностью двух
заинтересованных лиц, или склонением одного человека в пользу другого, получить (предо-
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ставить) неправомерную выгоду путем злоупотребления уполномоченным лицом своими
служебными или властными полномочиями в пользу другого лица.
Ключевые слова: подкуп, коррупция, коррупционное преступление, уголовное законодательство, классификация, виды.
Bilokon Olena. Concept and types of Bribery as a cross-cutting concept in the
criminal law of Ukraine
The article explores and analyzes the general meaning of the term «bribery» in the Criminal
Law of Ukraine. At the same time, the prerequisites of becoming responsible for bribery in the
Ukrainian legislation were clarified and the types of bribery were analyzed, depending on the
specifics of the rights and powers of subjects, depending on the degree of obviousness for persons,
who are not parties or interested parties to bribery, as a corruption offense and depending on
the role of the state in setting of social relations, the order of which is disrupted by bribery. The
definition of the concept of «bribery» in the criminal law of Ukraine is proposed to be considered as
a socially dangerous, punishable act, characterized by the agreement of two interested persons, or
the inclination of one person for the benefit of the other, to gain (give) illegal advantage by abuse of
the authorized person by their authority or their official power another person.
Key words: bribery, corruption, corruption, criminal law, classification, types.

Постановка проблеми. Протидія корупційним злочинам є однією з найактуальніших соціально-правових проблем сьогодення. Наразі найбільш типовою та поширеною формою корупційної поведінки в Україні, як у публічному,
так і у приватному секторі економіки й управління, є підкуп.
Починаючи з 1991 р., ставши незалежною, Україна перебуває у пошуках оптимальної стратегії протидії корупційним проявам. З метою забезпечення сталого
розвитку суспільства, починаючи з 1995 р. (з ухваленням 11 липня Закону України
«Про боротьбу з корупцією»), держава намагається системно викорінити корупцію. Враховуючи, що найбільш поширеним проявом корупції є підкуп, у сфері
боротьби з цим злочином застосовуються не тільки правові заходи, а використовуються організаційно-управлінські, кадрові, технічні, технологічні та інші заходи
з протидії та запобігання цьому небезпечному та згубному для суспільства явищу.
Особливої уваги у сфері удосконалення кримінального законодавства заслуговує питання однозначного розуміння термінів і понять, котрі вживаються
у Кримінальному кодексі України. А відтак особливої уваги в однозначності
трактування заслуговує такий вид корупції, як підкуп.
Ступінь розробленості проблеми. У загальних рисах деякі окремі проблемні питання підкупу досліджували такі вчені, як: П. Андрушко, Ю. Баулін,
В. Березнер, В. Бояров, З. Загиней, О. Кваша, О. Костенко, В. Навроцький,
М. Хавронюк, В. Тютюгін, В. Цитряк, Ю. Чернега, І. Ясінь та ін.
Метою статті є визначення поняття «підкуп» як наскрізного поняття в Кримінальному кодексі України та його видів.
Виклад основного матеріалу. Термін «підкуп» був невідомий Кримінальним кодексом УРСР 1922 та 1927 рр., і вперше в історії розвитку вітчизняного
кримінального законодавства використаний у КК УРСР 1960 р. Чинний Кримінальний кодекс України зберігає підхід, притаманний попередньому КК, розглядаючи підкуп як самостійний різновид злочинних дій і як окремий спосіб
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вчинення певної дії, однак, водночас законодавець значно розширив зміст підкупу у КК України 2001 р1. Аналіз чинного КК України свідчить, що поняття
«підкуп» вживається у назві п’яти статей, зокрема в статтях 160, 354, 368-3,
368-4, 370. Попри це, відкритим залишається питання єдності трактування підкупу в усіх статтях КК України.
Підкуп характеризується не тільки складністю форм, а й чималою кількістю
видів, що залежать як від специфіки наданих прав та повноважень суб’єктів,
так і від ролі держави в урегулюванні суспільних відносин. Однак, попри дослідження науковцями актуальних питань як підкупу, так і боротьби з його проявами в Україні, теоретичне напрацювання визначення самого поняття «підкуп»
і спроб класифікувати його види на сьогодні так і не знайшли свого узагальнення
у чинному КК України. Тому, невідкладним залишається питання визначення
даного терміна в КК України, що дасть змогу уникнути проблеми його неоднозначного тлумачення при застосуванні відповідної кримінально-правової норми.
Характеризуючи підкуп як один з найбільш поширених корупційних злочинів,
варто звернути увагу на передумови його становлення у кримінальному законодавстві України. Відтак однією з найважливіших передумов встановлення відповідальності за підкуп є суспільна небезпека відповідних посягань. Розглядаючи
суспільну небезпеку підкупу, передусім варто охарактеризувати саме поняття «суспільної небезпеки злочину». Отже, суспільна небезпека злочину – це об’єктивно
існуюча антисоціальна властивість, зумовлена всією сукупністю його негативних
ознак, що свідчать про реальну можливість заподіяти шкоду охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам. При цьому слід відрізняти суспільну
небезпеку як закріплену в законі певну нормативну абстракцію від небезпеки
певного вчиненого злочину. У кримінальному законі вона закріплюється лише як
можливість заподіяння шкоди, а при вчиненні конкретного злочину ця можливість
перетворюється на дійсність і характеризує суспільну небезпеку саме цього злочину2. Для правильного розуміння суспільної небезпечності підкупу варто розглянути чинники, які її утворюють. Отже, до них можна віднести такі, як:
1) характеристика (з точки зору важливості) об’єкта злочину; характер і розмір
заподіяної шкоди;
2) характеристика об’єктивної сторони діяння (спосіб вчинення злочину, спосіб, знаряддя та засоби, за допомогою яких вчинено, час, місце, обстановка,
стан його вчинення);
3) форми та ступінь вини особи, яка вчинила злочин;
4) мотиви злочинної діяльності та мета, досягнення якої ставилась винним3;
5) шкода, заподіяна злочином, її характер (майнова, моральна тощо) та розмір;
6) повторність злочину.
У свою чергу суспільну небезпечність підкупу характеризує низка таких
чинників, як:
1) вчинення даного злочину перешкоджає громадянам вільно здійснити своє
право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, порушує порядок його проведення, може вплинути на результати голосування і на вирішення питання, з якого проводиться референдум;
2) вихід за межі наданих службових чи владних повноважень, що характеризується завданням істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтер-
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есам юридичних осіб;
3) суспільно небезпечне діяння, вчинення якого полягає у використанні наданих особам службових повноважень з метою одержання від інших осіб неправомірної вигоди;
4) суспільно небезпечне діяння, вчинення якого полягає у використанні влади
всупереч інтересам служби;
5) суспільно небезпечне діяння, вчинення якого полягає у використанні повноважень становища всупереч інтересам юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми.
Беручи до уваги існуючу проблематику в цьому контексті, можна визначити, що суспільна небезпечність діянь, пов’язаних із підкупом, полягає в
завданні шкоди не тільки інтересам держави, а й суспільству загалом. Тому, застосовуючи заходи запобігання корупції, варто говорити про можливість застосування інтегративної системи організованої протидії, до якої може відноситися сукупність заходів різних рівнів та напрямів, що реалізуються суб’єктами,
уповноваженими на здійснення заходів запобігання злочинності4.
На основі ознак підкупу Ю. Чернега визначає поняття «підкуп» як сукупність взаємопов’язаних актів суспільно небезпечної поведінки активного та пасивного характеру, яка полягає у пропозиції, обіцянці чи передаванні предмета
підкупу з виконання однією з осіб певної поведінки, що зумовлена можливостями її спеціального статусу5.
Варта уваги позиція Б. Казака, який зазначає, що загроза корупції (чи підкупу) перегукується зі зрадою і шпигунством, які можуть бути їх спонукальним
мотивом. Ця загроза стає небезпечною через те, що державний апарат у такій
ситуації починає виконувати не свої функції, використовує державну службу в
інтересах тих, хто платить більше6.
В. Березнер визначає поняття «підкуп» як схиляння іншої особи до вчинення передбачено КК суспільно небезпечного діяння шляхом пропозиції чи
надання матеріальних та інших майнових вигод або позбавлення матеріальних витрат, а також пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди з
метою схилити іншу особу до протиправного використання наданих їй прав,
становища повноважень чи можливостей, або прийняття пропозиції, обіцянки,
одержання неправомірної вигоди, її прохання або вимагання особою за протиправне використання своїх прав, становища повноважень чи можливостей7.
У наукових публікаціях будь-який підкуп переважно визначається як спосіб
вчинення злочину8, 9, чому сприяють і певні законодавчі положення (ч. 4 ст. 27
КК України пов’язує підкуп зі схиленням іншого співучасника до вчинення
злочину, а ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» зі схилянням особи
до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей).
Відомо, що один термін, який застосовується законодавцем в одному нормативно-правовому акті, в ідеалі повинен мати один зміст. Іншими словами,
поняття «підкуп» повинне бути наділено одними й тими ж ознаками і, як наслідок, мати однаковий обсяг для всіх випадків його законодавчого застосування10. Аналіз кримінального законодавства дає підстави сумніватися у справедливості цієї логічної, техніко-юридичної максими щодо поняття «підкуп» у
кримінальному праві. Адже, застосовуючи цей термін у назвах статей 368-3 та
РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
500
368-4 КК України, законодавець не розкриває змісту ні в диспозиціях цих статей, ні у примітці до ст. 368-3 КК України. З’ясувати значення цього поняття можна
лише з допомогою використання системного тлумачення – законодавець уперше в
сучасній історії кримінального права об’єднав у одній статті склади злочинів, які з
об’єктивної сторони відрізняються між собою за діяннями, вчиненими щодо одного
предмета. Так, ч. 1 ст. 368-3 КК України передбачає відповідальність за пропозицію,
надання або передачу службовій особі юридичної особи приватного права … неправомірної вигоди…; ч. 1 ст. 368-4 КК України – за такі ж дії стосовно особи, яка надає публічні послуги. Частини третій цих статей встановлювали відповідальність за
«одержання … неправомірної вигоди…». Таким чином, є всі підстави стверджувати,
що поняття «підкуп» набуло у кримінальному праві нового змісту – окрім виключно
активних дій, які полягали у передачі відповідного предмета з відповідною метою
(як це було до квітня 2011 р.), до обсягу поняття «підкуп» необхідно віднести також
і поведінку, яка полягає в одержанні відповідним суб’єктом відповідного предмета11.
З аналізу статей КК України підкуп можна охарактеризувати як:
1) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання для себе чи третьої особи
неправомірної вигоди;
2) пропозиція чи обіцянка надання неправомірної вигоди;
3) прохання надати неправомірну вигоду;
4) підбурювання особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди.
Зазначене дає можливість визначити підкуп як суспільно небезпечне, каране діяння, що характеризується домовленістю двох зацікавлених осіб, або
схилянням однієї особи на користь іншої, отримати (надати) неправомірну
вигоду шляхом зловживання уповноваженою особою своїми службовими чи
владними повноваженнями на користь іншої особи.
Підкуп на відміну від інших кримінально караних випадків безпідставного
збагачення або одержання інших переваг (незаконне збагачення, корисливі злочини проти власності, інші корисливі злочини) відбувається як умова вчинення чи
невчинення чого-небудь. Особа, яку підкуповують, має можливість щось вчинити
або утриматись від вчинення певних дій, тобто має такий статус або положення, у
використанні якого зацікавлена особа, яка підкуповує. Така можливість для різних
видів підкупу є різною: для службових осіб – можливості компетенції; для осіб,
які надають публічні послуги – зміст відповідних послуг; для учасників виборчого
процесу – зміст здійснюваного виборчого права; для учасників відносин правосуддя – показання, висновок і т. д.; для особи, яку підбурюють – наступне вчинення
злочину. Але можливість є завжди, і зміст цієї наступної після підкупу або зумовленої наступним підкупом поведінки є обов’язковою ознакою поняття підкупу12.
Складність і багатоманітність форм підкупу в сучасних умовах зумовлює
необхідність комплексного вивчення цього феномену. Відтак неабиякий науково-практичний інтерес становить з’ясування видів підкупу як кримінально
караного корупційного правопорушення. Знання специфіки видів підкупу
сприятиме ретельнішому розумінню сутності цього суспільно небезпечного
правопорушення, особливостей його виявів, що забезпечить належне теоретичне підґрунтя для подальшого удосконалення організаційно-правових заходів протидії корупції в Україні13.
Характерною ознакою підкупу є зацікавленість у даному діянні як мінімум двох
осіб. З одного боку, це особа, яка ініціює виникнення корупційних відносин, пове-
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дінка якої характеризується активністю, діями, що виражаються у схилянні іншої
сторони до бажаної поведінки шляхом обіцянки, пропозиції, прохання чи вимагання
неправомірної вигоди або ж її надання з відповідною метою. З іншого боку, це особа,
яка самостійно не ініціює відповідної корупційної поведінки, натомість приймає пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержує неправомірну вигоду. В цьому
контексті таку поведінку можна з певними застереженнями назвати «пасивною».
Залежно від ступеня активності суб’єкта в корупційному правопорушенні
можна виокремити два види підкупу: 1) активний (пропозиція, обіцянка неправомірної вигоди, прохання надати неправомірну вигоду, відповідне її вимагання, надання неправомірної вигоди); 2) пасивний (прийняття пропозиції,
обіцянки неправомірної вигоди, одержання неправомірної вигоди)14.
Активний і пасивний підкуп становлять одну двосторонню угоду купівлі-продажу спеціальних можливостей спеціального суб’єкта: влади, службового
становища, повноважень, можливості брати участь у виборах чи референдумі,
давати показання, висновок тощо; хоча угода і є двосторонньою, вона водночас
є однією та єдиною для обох сторін: не можна одержати неправомірну вигоду
за відсутності того, хто її пропонує, обіцяє або надає, як і не можна надати неправомірну вигоду, якщо немає того, хто її одержує; у цій угоді обидві сторони
діють кримінально протиправно. Коли у вчинення вказаної угоди втручається
посередник, то він не створює окремої самостійної угоди з двома сторонами, а
є допоміжною ланкою власне в угоді підкупу. Без сумнівів, посередник виконує
свої специфічні функції, має свої інтереси, зокрема, ймовірно, й матеріальні. Але
він як посередник в угоді не вчиняє жодної дії, яку не могли б вчинити ті, хто
надає чи одержує неправомірну вигоду, діючи без посередника15.
В. Боровікова, С. Якимова, розвиваючи відповідні положення, пропонують
розподіл активного підкупу залежно від специфіки психологічного впливу на
такі його підвиди:
а) підкуп-примус – це вимога виконувати розпорядження ініціатора, підкріплене прихованими або очевидними погрозами (вимагання неправомірної вигоди);
б) підкуп-прохання – це словесне звертання до людини із пропозицією задовольнити потребу або бажання ініціатора (прохання надати неправомірну вигоду);
в) підкуп-навіювання (переконання) – це намір, рішення або аргументований
умисний свідомий вплив на підсвідомість особи з метою змінити її ставлення
до виконання службових повноважень, професій них обов’язків тощо, ставлення
до неправомірного вирішення конкретного питання, в якому зацікавлена особа,
що чинить психологічний тиск, викликати схильність до корупційного діяння
(пропозиція, обіцянка неправомірної вигоди, надання неправомірної вигоди)16.
Аналізуючи види активного та пасивного підкупу, варто звернути увагу на
те, що в положеннях статей 354, 368, 368-3, 368-4 КК передбачено відповідальність за таку форму підкупу, як прохання надати неправомірну вигоду. При
цьому у статтях 354 та 368 КК вона є формою пасивного підкупу, а у статтях
368-3 та 368-4 КК – формою активного підкупу.
Залежно від ступеня очевидності для осіб, які не є сторонами чи зацікавленими учасниками підкупу як корупційного правопорушення, можна виокремити такі його види: очевидний підкуп; неочевидний підкуп. Неочевидний
підкуп існує у випадках, коли надання, одержання неправомірної вигоди, її
прохання чи вимагання, пропозиція, обіцянка, прийняття пропозиції, обіцянки
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неправомірної вигоди поєднані з маскуванням ззовні, начебто під цілком законні угоди, зокрема щодо надання послуг, проведення фінансових операцій;
цілком законне й обґрунтоване надання пільг, переваг, нематеріальних активів,
будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру. Неочевидний підкуп означає ті ж форми корупційної поведінки, проте без будь-якого
зовнішнього маскування17. Класифікація за аналогічним критерієм уже була в
теорії кримінального права щодо одержання/давання хабара18.
Залежно від ролі держави в урегулюванні суспільних відносин, порядок
яких порушується підкупом, розрізняють два його види:
1) підкуп у державному секторі (ст. 160 КК України «Підкуп виборця, учасника референдуму»; ст. 368-4 КК України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»;
2) підкуп у приватному секторі (ст. 368-3 КК України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»)19.
Водночас підкуп щодо працівника підприємства, установи чи організації,
кримінальна відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 354 КК України, може належати або до державного, або до приватного сектору, що зазвичай
залежить від форми власності підприємства, установи, організації, де працює
особа, щодо якої є підкуп. До того ж до державних і комунальних підприємств
прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких, відповідно, державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину,
що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу
на господарську діяльність такого підприємства20.
Проводячи аналіз статей КК України, що встановлюють відповідальність за
підкуп, С. Якимова залежно від специфіки наданих прав і повноважень суб’єктів, виділяє такі види підкупу, а саме:
1) підкуп виборця, учасника референдуму;
2) підкуп щодо службової особи публічного права;
3) підкуп щодо службової особи приватного права;
4) підкуп щодо особи, яка надає публічні послуги; підкуп щодо працівника підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою;
5) підкуп особи, яка працює на користь підприємства, установи чи організації.
З викладеного випливає, що аналізовані статті КК України не можуть належним чином відобразити правову природу підкупу, але необхідно визнати
такі положення, які безпосередньо випливають із правової природи підкупу:
а) поняття, викладені попередньо, характеризують один злочин – підкуп; б) у
ньому беруть участь дві сторони – особа, що надає неправомірну вигоду, та
особа, яка її отримує, кожна з яких може мати співучасників; в) кожна сторона
може мати власні інтереси та власну ціль.
Тобто підкуп являє собою єдиний складний двосторонній злочин. Складність підкупу полягає в тому, що його об’єктивна сторона, хоча є одним процесом, складається з двох необхідних взаємопов’язаних елементів (є двоєдиною) – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання для себе чи третьої особи
неправомірної вигоди, кожен елемент з яких має виконати кожна із сторін21.
Узагальнюючи, можемо визначити підкуп як суспільно небезпечне, каране
діяння, що характеризується домовленістю двох зацікавлених осіб, або схилянням однієї особи на користь іншої, отримати (надати) неправомірну вигоду
шляхом зловживання уповноваженою особою своїми службовими чи влад-
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ними повноваженнями на користь іншої особи. Залежно від специфіки наданих
прав і повноважень суб’єктів види підкупу можна поділити на: 1) активний та
пасивний – залежно від ступеня активності суб’єкта у корупційному правопорушенні можна виокремити два види підкупу; 2) очевидний та неочевидний
підкуп – залежно від ступеня очевидності для осіб, які не є сторонами чи зацікавленими учасниками підкупу як корупційного правопорушення; 3) підкуп у
державному секторі та підкуп у приватному секторі – залежно від ролі держави
в урегулюванні суспільних відносин, порядок яких порушується підкупом.
Отримані висновки у подальшому дозволять здійснити науково-теоретичну
розробку диференціації відповідальності за різні види підкупу.
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Bilokon Olena. Concept And Types of Bribery as a Cross-cutting Сoncept in the
Сriminal Law of Ukraine
The article explores and analyzes the general meaning of the term «bribery» in the Criminal
Law of Ukraine. It was defined that the main social dangers of bribery are the following:
- committing this crime prevents citizens from free exercising their right to participate in
all-Ukrainian and local referendum, violates their procedure, may affect the elections results
and the decision on the referendum issue;
- goes beyond the granted official or official authority, characterized by the committing
of substantial harm to the rights or interests of individuals, protected by law, or to the state or
public interests or interests of legal entities;
- it is a socially dangerous act, the commission of which is to use the authority given to
persons for the purpose of obtaining from other persons undue benefits; it is a socially dangerous
act, the commission of which is performed via use of power against the interests of the service;
- it is a socially dangerous act, the commission of which is performed via use the position
powers contrary to the interests of a legal entity of private law, regardless of the legal form.
At the same time, the prerequisites of becoming responsible for bribery in the Ukrainian
legislation were clarified and the types of bribery were analyzed, depending on the specifics of
the rights and powers of subjects, depending on the degree of obviousness for persons, who are
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not parties or interested parties to bribery, as a corruption offense and depending on the role of
the state in setting of social relations, the order of which is disrupted by bribery.
From the analysis of articles of the Criminal Code of Ukraine bribery is characterized as:
acceptance of an offer, promise or receipt for oneself or for the third party of unlawful benefit;
an offer or promise to provide an illegal benefit;
The definition of the concept of «bribery» in the criminal law of Ukraine is proposed to be
considered as a socially dangerous, punishable act, characterized by the agreement of two interested
persons, or the inclination of one person for the benefit of the other, to gain (give) illegal advantage
by abuse of the authorized person by their authority or their official power another person.
Key words: bribery, corruption, corruption, criminal law, classification, types.
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У статті проаналізовано законодавство США в частині еколого-правового регулювання
видобування сланцевого газу. Досліджено можливість впровадження відповідних норм законодавства США в правову систему України. Виявлено, що наразі федеральне законодавство
США захищає передусім енергетичну безпеку своєї країни, подекуди нехтуючи екологічними
інтересами. Розроблено рекомендації щодо уникнення такого підходу в українських реаліях.
Ключові слова: сланцевий газ, угода про розподіл продукції, нетрадиційні вуглеводні, оцінка впливу на навколишнє середовище.
Михайский А. Е. Обзор законодательства США в сфере эколого-правового регулирования добычи сланцевого газа: опыт для Украины
В статье проанализировано законодательство США в части эколого-правового
регулирования добычи сланцевого газа. Исследована возможность внедрения американских норм в правовую систему Украины. Выявлено, что в современных условиях
федеральное законодательство США защищает прежде всего энергетическую безопасность своей страны, часто пренебрегая экологическими интересами. Разработаны
рекомендации для избегания такого подхода в украинских реалиях.
Ключевые слова: сланцевый газ, соглашение о разделе продукции, нетрадиционные
углеводороды, оценка воздействия на окружающую среду.
Mykhaiskyi Oleksii. Review of USА legislation in the field of environmental and legal
regulation of shale gas production: experience for Ukraine
The article analyzed U.S. legislation in terms of environmental and legal regulation of shale
gas production. The legislative structure of the United States and the possibility of introducing
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American norms into Ukrainian legislation have been considered. It has been revealed that so far
the US federal legislation protects primarily the country’s energy security, neglecting the environment and recommendations have been developed on how to avoid this in Ukrainian realities.
Key words: shale gas, agreement on sharing production, unconventional hydrocarbons,
environmental impact assessment.

Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю належного рівня правового регулювання видобування сланцевого газу в Україні. Світовим лідером
у відповідній царині є Сполучені Штати Америки через що саме законодавство
цієї держави потребує ґрунтовного дослідження та порівняльно-правового аналізу з українським законодавством для напрацювання рекомендацій щодо можливості рецепції елементів цього досвіду у вітчизняній правотворчій практиці.
Огляд літератури. Питанням еколого-правового регулювання видобування
сланцевого газу в законодавстві США присвячено роботи таких вчених, серед
яких: С. Сакмар, В. Бреді, Д. Кранел, Ч. Еклестон, Р. Джексон та ін. Вказані дослідники серед іншого розглядали правове регулювання захисту води, повітря,
ґрунтів, питання конфіденційності інформації при видобуванні сланцевого газу
з використанням гідравлічного розриву пласта (далі – ГРП). Проте більшість
досліджень цієї проблематики була проведена безвідносно до українського законодавства, що зумовлює необхідність дослідження в цьому контексті.
Постановка проблеми. Україна визначила видобування нетрадиційних вуглеводнів як один із шляхів вирішення питань у сфері енергетичної безпеки країни
в майбутньому, проте чинне національне законодавство не передбачає належних
передумов для забезпечення екологічної безпеки при видобуванні сланцевого
газу. Дослідження теоретичного та практичного досвіду правового регулювання
США в сфері видобування сланцевого газу, допоможе напрацювати якісні зміни
до законодавства України та впровадити їх, в реаліях іншої правової системи.
Мета та завдання дослідження вбачаються у проведенні порівняльно-правового аналізу законодавства США та України в сфері еколого-правового регулювання
видобування сланцевого газу та виокремленні позитивного досвіду для України,
який може бути застосований при створенні вітчизняного законодавства у цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Згідно з Конституцією США1 головним законодавчим органом США є Конгрес. Основними федеральними установами,
що реалізують екологічне законодавство і приймають підзаконні нормативні
акти на виконання законів, є Агентство з охорони навколишнього середовища
(далі – EPA) та Федеральна рада з питань екологічної безпеки (далі – BSEE).
Окрім Конституції США та федерального законодавства, кожен штат у США
має власну конституцію штату та екологічні закони, які не можуть суперечити
федеральному законодавству. У випадку, якщо законодавство штату суперечить
федеральним законам, діє федеральний закон, який замінює закон штату2.
У 1970-х роках федеральний уряд запровадив цілий комплекс федеральних
екологічних законів, зокрема: Національний закон про екологічну політику3,
Закон щодо планування дій на випадок надзвичайної ситуації та право громадськості на отримання інформації4, Закон про чисту воду5, Закон про безпечну
питну воду6, Закон про чисте повітря7 та деякі інші. Важливо зазначити, що
штатам дозволено вводити більш жорсткі норми на додаток до природоохоронних норм, установлених у законах, зазначених вище.
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Варто звернути увагу на деякі особливості у регулюванні відносин власності на природні ресурси в США. Зазвичай землевласники мають виключне
право видобувати корисні копалини на власних земельних ділянках, а федеральний уряд має таке право на федеральних землях. Задля видобування сланцевого газу землевласники укладають контракт із видобувною компанією.
Землевласник отримує прибуток від роялті, які сплачує оператор за видобуток корисних копалин на його ділянці8. Саме тому замість двох субʼєктів, як в
Україні (уряд та оператор), у США три субʼєкти (уряди, землевласники та оператори) є учасниками правовідносин щодо видобування сланцевого газу. Видобування сланцевого газу є доволі прибутковим бізнесом і створює стимули для
землевласників позитивно ставитися до операцій зі сланцем.
У США уряди штатів уповноважені видавати дозволи на розробку корисних копалин. Положення щодо дозволів і ліцензій на видобування сланцевого
газу на землях, що належать федеральному уряду, відрізняються від правил,
установлених для приватних земель. На додаток до екологічних законів державні федеральні органи повинні провести додаткову оцінку, перш ніж вони
зможуть почати видобувну діяльність. Якщо федеральний орган влади планує
вести діяльність, що може спричинити шкоду навколишньому середовищу, він
повинен здійснити оцінку впливу на навколишнє середовище відповідно до
Національного закону про екологічну політику (далі – NEPA)9.
У США NEPA є основним федеральним законом, що стосується оцінки
впливу на навколишнє середовище. Відповідно до NEPA існує три етапи оцінки
екологічних наслідків перед початком видобування сланцевого газу федеральним урядом. Крім того, необхідно провести оцінку можливих альтернативних
планів видобування. Першим кроком у процедурі є вивчення групи заходів,
виключених із NEPA, так звана категорія виключення. Заходи, перелічені як
категорія виключення, не є обовʼязковими для проведення екологічних оцінок.
Другий етап – це ОВНС планованої діяльності. Якщо результат ОВНС вказує
на те, що планована діяльність підприємства може завдати значної шкоди навколишньому середовищу, починається третій етап, а саме федеральне агентство готує заяву за результатами аналізу про вплив на навколишнє середовище.
BSEE розглядає остаточну заяву, перш ніж приймати остаточне рішення10.
Важливою приміткою, що стосується видобування сланцевого газу, є те, що
тільки проект видобування сланцевого газу на федеральній земельній ділянці
або приватній земельній ділянці з федеральним звʼязком (наприклад, субсидовані землі) може бути зобовʼязаний провести ОВНС відповідно до NEPA.
Видобування сланцевого газу на приватних землях не охоплюється сферою
регулювання NEPA. При цьому з прийняттям так званої лазівки Халібуртон і
вступом у дію змін до Закону про енергетичну політику (далі – EPAct)11 процес
ГРП звільнявся від регулювання EPA. Саме з цієї причин буріння нафтових і
газових свердловин належить до категорії виключення, отже, планування видобування сланцевого газу звільняється від ОВНС, яку передбачає NEPA.
Закон про чисте повітря (далі – CAA) регулює викиди в атмосферне повітря і спрямований на охорону здоровʼя та добробуту населення від впливу
забруднення атмосферного повітря. Згідно із цим законом, EPA встановлює
ліміти забруднення повітря для всієї країни12. Штати та органи місцевого самоврядування повинні дотримуватися так званих Національних стандартів якості
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навколишнього повітря (далі – NAAQS) та стандартів для нових джерел викидів (далі – NSPS). Передусім слід виділити стандарти 42 USC 7411-7430, що
поширюються на видобуток нафти і газу, згідно з вимогами яких уряди штатів
зобов’язані контролювати якість повітря та перевіряти галузі щодо наявності
викидів. Для цього створюється Державний план виконання, який передбачає
заходи з контролю якості повітря, моделювання якості повітря, кадастр викидів, стратегії контролю викидів, непередбачені заходи; документи, які держава
використовує для досягнення та підтримки NAAQS13.
До теперішнього часу лише декілька штатів запровадили норми щодо викидів унаслідок видобування сланцевого газу14. Однак нормативи викидів конкретного джерела не знаходяться в безпосередньому зв’язку з досягненням
нормативів якості повітря на певній території, оскільки зобовʼязання в цій частині конкретних виробників сланцевого газу є лише частиною сумарних зобов’язань щодо гранично допустимих викидів усіх забруднювачів на певній
території. Такі нормативи встановлюються розрахунковим шляхом і в сукупності всіх джерел викидів мають гарантувати нормативну якість повітря штату
в цілому, без прив’язки до окремої галузі.
У даний час CAA не містить спеціального регулювання викидів з установок,
що використовуються для видобування сланцевого газу. Відповідно до CAA викиди вуглекислого газу від видобування сланцевого газу окремо не обчислюються,
проте опосередковано CAA має вплив на видобування сланцевого газу, оскільки
викиди внаслідок видобування впливають на загальну якість повітря штатів.
Окрім програми якості атмосферного повітря (у відповідності з CAA), EPA
встановило норми викидів шкідливих забруднювачів повітря. Ці норми вказують на обовʼязкові ступені скорочення викидів. Проте для того, щоб потрапити
до сфери застосування стандартів, встановлених для «небезпечних забруднювачів повітря», видобування сланцевого газу повинно досягти мінімальної кількості
передбачених цим стандартом викидів. Як зазначалося, окремі об’єкти видобутку
можуть не досягти встановлених меж, що дає змогу їм не підпадати під дію CAA15.
У 2012 р. EPA запровадило мінімальні стандарти забруднення атмосфери
для нафтогазової галузі. Так звані Нові джерела та стандарти ефективності
(далі – NSPS) створені для зменшення викидів шляхом встановлення мінімальних стандартів для установок виробників. В цій частині передусім слід виділити
стандарти 40 CFR 60.110-60.117b, які регулюють вимоги до резервуарів для зберігання ГРП рідини, 40 CFR 60.636-60.636, які регулюють вимоги до обладнання
витоку летючих органічних сполук при переробці газу на заводі, тощо. За цим
планом EPA може ефективно гармонізувати зменшення викидів внаслідок ГРП
на федеральному рівні. NSPS вимагають, щоб галузь зменшила викиди легких
органічних сполук. Однак відповідне регулювання застосовується до обладнання, модифікованого або реконструйованого після 23 серпня 2011 р., що призвело до того, що лише установки, побудовані або модифіковані після цієї дати,
повʼязуються з новими джерелами та стандартами ефективності16.
Закон про безпечну питну воду (далі – SDWA) регулює якість питної води в
США. SDWA також містить програму контролю підземної інʼєкції (далі – КПІ).
Ця програма запроваджує набір стандартів, що контролюють безпечне підземне
скидання стічних вод, хімічних речовин та інших забруднюючих речовин, таких
як ГРП рідина17. Важливо зазначити, що окремі штати, а не федеральний уряд
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несуть відповідальність за охорону землі та водних ресурсів. Скидання води в
свердловину слід розглядати як скидання забруднених вод, оскільки вони містять велику кількість хімічних речовин. Програма «КПІ» вимагає надання дозволів місцевих або державних урядів перед скиданням, після отримання якого
починається видобуток сланцевого газу.
Ефективність діючого SDWA певною мірою залежить від EPAct, оскільки
згідно з EPAct скидання в ґрунтові води стічних вод, що виникають внаслідок
ГРП, більше не вимагають попереднього дозволу або дозволу державних органів. Тільки у випадку, якщо дизельне паливо використовується в ГРП рідині,
оператори потребують попереднього дозволу18. Перед введенням у дію EPAct
EPA встановлювали мінімальні стандарти для всієї програми управління скиданням під землю стічних вод. Після EPAct EPA практично не має повноважень
посилювати вимоги до скидання під землю стічних вод. У результаті окремі
штати на децентралізованому рівні на даний час регулюють програму КПІ19.
Закон про чисту воду (далі – CWA) забороняє скидання будь-якого забруднювача з точкового джерела в судноплавні води, якщо тільки не отримано відповідний дозвіл. Для досягнення цілей, встановлених CWA, була запроваджена Національна система ліквідації викидів забруднювачів (далі – NPDES), згідно з якою
промислові, комунальні та інші об’єкти повинні отримати дозволи, якщо їх викиди
зачіпатимуть безпосередньо поверхневі води20. При ГРП від 25 % до 75 % рідини
підіймається на поверхню разом із газом. Обсяг зворотного припливу залежить
від типу сланців, хімічного складу рідини та способу його нагнітання у свердловину. Однак через виключення з CWA видобування сланцевого газу не потребує
дозволу NPDES на скидання стічних вод, які утворились у результаті процесу ГРП
в інші водні об’єкти. Проте пряме скидання стічних вод не допускається. Можливими шляхами непрямих скидів є використання ям, ставків для випаровування і
підземне скидання. Зокрема, щодо підземного скидання слід зауважити, що EPA
трактує цей метод як «непрямий» спосіб скидання стічних вод, тобто такий спосіб
виключено з CWA, внаслідок чого безпека водних ресурсів залишається під загрозою10. Відповідно до CWA єдиним необхідним дозволом є дозвіл на скидання
води зі стоків внаслідок промислової діяльності. Оператори такого джерела забруднення зобовʼязані отримати дозвіл NPDES, перш ніж вони зможуть скидати
забруднену воду21. Фактично ці виключення в CWA і SDWA зробили нормативні
рамки запобігання забрудненню водних ресурсів доволі слабкими в США.
Іншим способом видалення стічних вод у результаті ГРП може бути скидання
вод у системи очищення. У США відпрацьована вода зазвичай зберігається у сталевих резервуарах або транспортується на очисні споруди через заздалегідь побудовані трубопровідні системи. Очищену воду можна повторно використовувати у
процесі ГРП. Хоча дія CWA здатна регулювати скидання стічних вод у поверхневі
води, CWA не забезпечує належного регулювання відносин щодо скидання стічних вод під землю і регулювання стоку стічних вод у результаті процесу ГРП19.
Щодо хімічних елементів у США наразі лише закони штатів регулюють розкриття хімічних речовин, оскільки жоден федеральний акт не передбачає регулювання цього питання. А регулюючі положення штатів широко різняться від
штату до штату. Зважаючи на підвищену стурбованість щодо впливу хімікатів,
які використовуються у виробництві сланцевого газу, було запропоновано так
званий Законопроект про відповідальність та обізнаність щодо хімічних речовин
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(далі – FRAC), що з 2009 р. подавався на розгляд декілька разів (останній раз у
2017 р.)22 . FRAC містить, зокрема, поправки до чинного SDWA.
Внесення змін до SDWA передбачає зобовʼязання операторів сланцевого газу
розкрити органам державної влади перед початком операцій список із кількістю
хімічних речовин, призначених для використання в процесі ГРП. На додаток до
розкриття передбачуваної операції FRAC вимагає, щоб у строки, які встановить
держава, розкрили ідентифікацію хімічних складових сумішей, номери служб хімічної абстракції для кожної хімічної речовини та складової сумішей, паспорти даних про безпеку матеріалів, якщо такі є та очікувану кількість кожної використовуваної хімічної речовини; ця інформація також подається після операції ГРП. FRAC
також встановлює, що оператор, який використовує ГРП, повинен надати інформацію, необхідну для медичної діагностики, лікування або реагування на надзвичайні ситуації. При цьому оператор після розкриття такої інформації державі,
адміністратору або працівнику зі сфери охорони здоровʼя може вимагати письмової заяви про необхідність розкриття інформації та угоди про конфіденційність
якнайшвидше після того, як це буде визначено державою, адміністратором або
практикуючим медичним закладом, що застосовується відповідно до цієї статті.
Закон щодо планування дій на випадок надзвичайної ситуації та право
громадськості на отримання інформації (далі – EPCRA) містить правила для
федеральних та місцевих урядів щодо забезпечення громадськості доступу до
інформації про хімічні речовини, що скидаються в навколишнє середовище.
EPCRA вимагає, щоб сторони, які випускали, зберігали або використовували
небезпечні хімікати, повинні звітувати про свою діяльність. Ця вимога до інформації включає такі матеріали: детальна інформація, яка надає всі дані про
використані хімікати та їх вплив на здоровʼя і навколишнє середовище. У рамках цих звітів виробники зобовʼязані подавати оцінку використаної кількості
хімічних речовин на щорічній основі. EPCRA охоплює такі види діяльності, як
видобування сланцевої нафти і газу, оскільки через ГРП величезна кількість
хімічних речовин буде безпосередньо викидатись у навколишнє середовище.
Але згідно з EPAct нафтогазова промисловість виключається зі сфери регулювання EPCRA23. Спочатку це виключення призводить до того, що виробники
сланців, які працюють з ГРП, мають можливість не подавати таблицю з хімічною інформацією. На другому етапі EPCRA не забезпечує публічного доступу.
Фактично EPAct виключає з більшості екологічних законів відносини щодо
видобування сланцевого газу, ставлячи енергетичну безпеку вище за охорону
навколишнього природного середовища.
В українському законодавстві дія Закону «Про нафту і газ» не поширюється
на відносини, які регулюються Законом «Про угоди про розподіл продукції»,
що фактично виводить потенційне видобування сланцевого газу з-під правового впливу більшості нормативно-правових актів, якими регламентується видобування корисних копалин в Україні. Слід зазначити, що в українських реаліях органи місцевого самоврядування не мають повноважень, які мають уряди
штатів в США, в частині можливості встановлення більш жорсткого порівняно
з федеральним еколого-правового регулювання при видобуванні сланцевого
газу. Це означає, що в Україні при створенні відповідного законодавства необхідно буде встановлювати норми адекватного еколого-правового регулювання
при видобуванні сланцевого газу на законодавчому рівні.
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Висновки. У США регулювання видобування сланцевого газу відбувається
як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Але EPAct 2005 р. виводить
видобування вуглеводнів із застосуванням ГРП з-під сфери дії більшості федеральних екологічних законів, через що видобування сланцевого газу переважно
регулюється на рівні штатів, які на власний розсуд приймають закони задля
захисту навколишнього середовища від наслідків видобування сланцевого газу.
В українських реаліях органи місцевого самоврядування не мають повноважень штатів посилити регулювання видобування сланцевого газу самостійно,
що залишає необхідність посилити регулювання видобування сланцевого газу
на законодавчому рівні.
Водночас у США на федеральному рівні запроваджено стандарти, які регулюють чимало аспектів видобування сланцевого газу, що спрощує відповідне
регулювання для штатів. Наприклад NAAQS або NSPS містять вимоги, звернені до урядів штатів, які їх зобовʼязують контролювати якість повітря та перевіряти галузі щодо наявності викидів, зменшувати викиди легких органічних
сполук, перевіряти ємність для ГРП рідини тощо. Україні слід ретельно дослідити ці стандарти в частині, що регулює видобування сланцевого газу, для
можливості запозичення їх правил і норм в українському законодавстві при
прийнятті з відповідних питань окремих регуляторних актів.
Цікавим досвідом убачається право власників земель у США, на яких видобувається сланцевий газ, отримувати роялті, через що місцеве населення
сприймає таке видобування більш позитивно, ніж в Україні. Впровадження
відповідної практики в Україні допомогло б зменшити супротив місцевого населення та сприяти розвитку сфери видобування сланцевого газу в Україні.
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Mykhaiskyi Oleksii. Review of USА legislation in the field of environmental and legal
regulation of shale gas production: experience for Ukraine
Ensuring energy security has always been one of Ukraine’s main problems. Now the level
of shale gas production in Ukraine allows to cover only half of the country’s needs in this type
of fuel. According to the Energy Strategy of Ukraine until 2035, one of the priorities of development in the fuel and energy sector is to increase the level of gas production to 30–35 billion
m3 of gas per year, including at the expense of non-traditional hydrocarbons, among which
shale gas can be allocated.
However, it should be noted that Ukraine’s modern mining industry does not provide an
adequate level of environmental protection. This problem becomes even more acute in the
context of the possible production of shale gas, which requires state-of-the-art production
technologies and a flexible regulatory system. Today, the United States is the most developed
country in shale gas production. It is the United States that has the largest experience of shale
gas production among all countries of the world, and its legislation has been shaped by the
realities of shale gas production since the 1980s.
The article analyzed U.S. legislation in terms of environmental and legal regulation of
shale gas production. Consideration has been given to U.S. legislation that regulates the protection of water, air, soil from pollution, as well as waste management legislation and the
disclosure of confidential information related to shale gas extraction necessary to protect the
environment, as well as human life and health. The US legislative structure is analyzed and it is
revealed that federal legislation does not provide the proper level of environmental protection,
which is why the environmental and legal regulation of shale gas production occurs mainly
at the state level. The main problem of regulating shale gas production at the federal level is
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the so-called «Halibarton loophole», due to which operations using hydraulic fracturing are
removed from the regulation of most federal environmental standards. There is no such norm
in Ukrainian legislation, but the Law of Ukraine “On Agreements on Division of Products”
is not regulated by the Law of Ukraine “On Oil and Gas,” this makes it possible to fix in the
agreement on division of products all nuances related to shale gas production. At the same
time, this is a significant risk of the occurrence of a case in which the agreement, contrary
to Ukrainian legislation, will neglect the interests of the environment. That is why Ukraine
needs standards like NAAQS, which also apply to legal relations arising from the signing of
a production sharing agreement, which would avoid disregard of Ukrainian legislation when
signing a production sharing agreement.
The article also addresses the Fracturing Responsibility and Awareness of Chemicals Act
and states that it requires an operator using hydraulic fracturing to provide information necessary for medical diagnosis, treatment or emergency response. In doing so, the operator,
once such information has been disclosed to the State or health worker, may require a written
declaration of the need for disclosure and a confidentiality agreement as soon as possible after
it has been determined by the State or medical institution. It is proposed to develop a similar
bill and introduce it into Ukrainian legislation.
Key words: shale gas, agreement on sharing production, unconventional hydrocarbons,
environmental impact assessment.
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ОХОРОНА ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:
РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У сфері охорони основ національної безпеки України слід протидіяти деструктивному впливу тих засобів масової інформації, які поширюють неправдиву чи викривлену
інформацію, або інформацію, яка розпалює міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу, сприяє поширенню агресії та насильства, проявів сепаратизму та тероризму.
Перспективи вдосконалення діяльності засобів масової інформації в сфері забезпечення
основ національної безпеки України слід розглядати в контексті посилення їх позитивного впливу на колективну свідомість, волю і свідомість кожної людини.
Ключові слова: національна безпека, основи національної безпеки, засоби масової
інформації, держава, деструктивний вплив.
Костюк О. М. Охрана основ национальной безопасности Украины: роль
средств массовой информации
В сфере охраны основ национальной безопасности Украины следует противодействовать деструктивному влиянию тех средств массовой информации, которые распространяют ложную или искаженную информацию, или информацию, которая разжигает
межнациональную и межрелигиозную рознь, способствует распространению агрессии
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и насилия, проявлений сепаратизма и терроризма. Перспективы совершенствования
деятельности средств массовой информации в сфере обеспечения основ национальной
безопасности Украины следует рассматривать в контексте усиления их положительного влияния на коллективное сознание, волю и сознание каждого человека.
Ключевые слова: национальная безопасность, основы национальной безопасности,
средства массовой информации, государство, деструктивное влияние.
Kostyuk Ostap. Protection of national security of Ukraine: The role of mass media
In protecting the national security fundamentals of Ukraine, the destructive influence of those
media that spread false or distorted information or information that incites ethnic and interreligious enmity, promotes aggression and violence, acts of separatism and terrorism should be
counteracted. Perspectives of improving the activity of mass media in the sphere of providing the
basics of national security of Ukraine should be considered in the context of strengthening their
positive influence on the collective consciousness, will and consciousness of every person.
Key words: national security, basics of national security, mass media, state, destructive influence.

Охорона національної безпеки, безумовно, є пріоритетом для створення ефективного державного механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Законом «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. визначаються та
розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і
оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної
влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і
оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю
та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний
підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи в такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони1. Тому політика у сфері захисту національної безпеки, як це
випливає і зі змісту відповідних статей цього закону, має на меті як захист людини і
громадянина та суспільства загалом, так і держави, а саме − її конституційного ладу,
територіальної цілісності та недоторканності, державного суверенітету тощо. Тому
слід погодитись з тим, що ефективний захист конституційного ладу, державного
суверенітету та територіальної цілісності держави є умовою забезпечення безпеки
кожної людини, гарантією реалізації її прав і свобод2.
Дослідженню проблеми створення ефективної системи протидії злочинам
проти основ національної безпеки України свої праці присвятили Г. Андрусів,
В. Антипенко, О. Бантишев, С. Гавриш, В. Глушков, І. Діордіца, В. Ємельянов,
О. Кияшко, О. Костенко, В. Ліпкан, П. Матишевський, М. Мельник, Л. Мошняга, В. Навроцький, А. Савченко, О. Сотула, В. Сташис, Є. Стрельцов, В. Тацій, М. Хавронюк, О. Чуваков, О. Шамара, С. Яценко, А. 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. Бугера, О. Напиральська, В. Галаган)
тощо. Вплив ЗМІ на стан злочинності в Україні та запобіжна роль у протидії їй
досліджено у працях М. Д’ячкової, В. Дрьоміна, Н. Юзікової та ін. Проте ролі
засобів масової інформації у сфері охорони основ національної безпеки України
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від злочинних посягань майже не приділяється уваги у вітчизняній юридичній
науці. Зокрема, О. Чуваков у своїй докторський дисертації, присвяченій проблемі
злочинів проти основ національної безпеки України, про роль ЗМІ у протидії
таким злочинам згадує лише один раз: «Дії України в цій сфері в зовнішній політиці повинні бути спрямовані на вдосконалення інформаційного супроводу за
кордоном діяльності держави, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності; сприяння вітчизняним ЗМІ для формування позитивного іміджу
України у світових засобах масової інформації»3. Такого розуміння потенціалу
ЗМІ у створенні ефективної системи охорони національної безпеки явно недостатньо. Тому метою цієї статті є визначення ролі засобів масової інформації
у сфері охорони основ національної безпеки України від злочинних посягань.
Законодавець системно змінює нормативно-правову базу протидії злочинам проти основ національної безпеки. Це стосується насамперед розділу І
Особливої частини КК України «Злочини проти основ національної безпеки
України», зміни до якого почали вноситись лише у 2014–2016 р., після початку
збройної агресії Росії проти України. У цьому контексті те, що цей розділ є першим в Особливій частині КК України, свідчить, що кримінально-правова охорона національної безпеки є пріоритетним напрямом державної політики. Також звертаємо увагу на термінологію розділу – «основи національної безпеки»,
а не просто «національна безпека». Виникає питання про обґрунтованість саме
такої лінгвістичної конструкції. Про важливість відповіді на це питання свідчить і пропозиція сучасних вчених про перейменування розділу.
О. Кияшко з урахуванням положень нового Закону України «Про національну
безпеку України» та власної позиції вважає за можливе застосування такого визначення родового об’єкта злочинів, передбачених розділом І Особливої частини КК
України «Злочини проти основ національної безпеки України», а саме, родовим
об’єктом цих злочинів є система суспільних відносин, що забезпечують захист життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, реалізація яких гарантує
державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також
безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян від реальних і потенційних
загроз воєнного чи невоєнного характеру, які можуть унеможливлювати чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей
України. Відповідно автор пропонує змінити назву розділу І Особливої частини
Кримінального кодексу України і викласти її у такій редакції: «Злочини проти національної безпеки України»4. І справді, якщо родовим об’єктом цих злочинів розуміти
систему суспільних відносин, що забезпечують захист життєво важливих інтересів
і людини, і суспільства, і держави, то чинна назва навряд чи охоплює таке широке
коло суспільних відносин. Розглянемо цю проблему докладніше.
В уже нечинному законі України «Про основи національної безпеки України»
2003 р. визначення було вкрай складне й об’ємне: національна безпека − захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави,
за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення,
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запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоровʼя, охорони дитинства,
освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку
населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, кібербезпеки та
кіберзахисту, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових
ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі
та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики,
ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та звʼязку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних
копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення
потенційних або реальних загроз національним інтересам5.
У Законі України «Про національну безпеку України» поняття національної безпеки України визначено як захищеність державного суверенітету, територіальної
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів
України від реальних та потенційних загроз6. До недоліків чинного Закону слід віднести те, що фундаментальне, ключове поняття для нього − «національна безпека»
міститься не на першому місці, а серед багатьох інших у статті «Визначення термінів». Однак загалом позитивним у законодавчому визначенні є його лаконічність
порівняно з попереднім, а також те, що пріоритет надано захищеності саме державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу
та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, тоді
як у попередньому законі на першому місці закріплено було захищеність «життєво
важливих інтересів людини і громадянина», а потім − суспільства і держави.
Здійснивши порівняння цих двох понять, О. Кваша дає таку відповідь на
запитання «Що є більш пріоритетним − безпека людини чи національна безпека?»: «Ці категорії нерозривно пов’язані між собою, їх не можливо протиставити. У цитованій статті Основного Закону далі прописано, що утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Переконана, що для виконання цього обов’язку держава повинна насамперед забезпечити захист своїх національних цінностей: конституційного ладу, суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності тощо»7.
Безумовно, слід погодитись із цією позицією. У контексті нашого дослідження ми констатуємо, що забезпечення національної безпеки, у тому числі
за допомогою ЗМІ, є гарантією створення безпечного середовища для кожного
громадянина України. Для створення ефективної стратегії інформаційної політики України та концепції інформаційної безпеки держави, теоретичного дослідження потребують механізми впливу ЗМІ на свідомість громадян, а також
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їх значення для протидії злочинам проти основ національної безпеки України8.
Хоча об’єкт кримінально-правової охорони національної безпеки не є предметом даного дослідження, все ж зауважимо, що відповідний розділ охоплює усього
8 статей. Навряд чи цих статей достатньо для охорони національної безпеки, тому
в назві розділу І Особливої частини КК України і визначено лише її основи. Відтак потребує уваги співвідношення понять «національна безпека» та «основи національної безпеки, яке використано у КК України, проте такий підхід не набув
відображення у Законі України «Про національну безпеку України». Вчені на основі аналізу положень Закону від 21 червня 2018 р. до основ національної безпеки
України відносять: об’єкти національної безпеки (людина, суспільство і держава),
пріоритети національних інтересів (гарантування конституційних прав і свобод
людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканності державних кордонів, демократичного конституційного ладу,
недопущення втручання у внутрішні справи України, зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві тощо), основні напрями державної політики
з питань національної безпеки9. Такий висновок, на нашу думку, не має під собою достатніх підстав. Очевидно, що поняття «національна безпека» є ширшим і
охоплює поняття «основи національної безпеки». Тлумачні словники української
мови трактують поняття «основа» як «те, на чому що-небудь ґрунтується, тримається, базується; база, ядро; головна складова частина чого-небудь; серцевина,
ядро; найважливіша частина змісту чого-небудь»10. Тоді як у наведеній позиції
Н. Кончук убачається протилежне: до основ національної безпеки вчена відносить
ширше коло складових, ніж включено в законі до національної безпеки.
Отже, яка ж роль відводиться ЗМІ у захисті основ національної безпеки держави, зокрема у законах України? У чинному законі України ЗМІ згадуються лише
в аспекті громадського контролю: засоби масової інформації, висвітлюючи питання
національної безпеки і оборони, інформують суспільство про стан захисту національних інтересів України (ст. 10); контролю, що здійснюється Президентом України: Рада національної безпеки і оборони України інформує громадськість про свою
діяльність через офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України та
через засоби масової інформації (ст. 5); контролю Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: місцеві органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, інформують громадськість, зокрема через засоби масової
інформації, про свою діяльність у виконанні завдань, пов’язаних із забезпеченням
національної безпеки і оборони (ст. 8)11. Тобто все зводиться до контрольних та інформаційних функцій ЗМІ, і нічого не вказано про їх роль у забезпеченні національної безпеки та її складових. Тоді як позитивом попереднього закону слід визнати
увагу до ролі ЗМІ у забезпеченні національної безпеки: ст. 7 «Загрози національним
інтересам і національній безпеці України» − «поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії»; ст. 8 «Основні напрями державної
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політики з питань національної безпеки − «активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії корупції, зловживанням службовим становищем,
іншим явищам, які загрожують національній безпеці України»; забезпечення неухильного дотримання конституційних прав на свободу слова, доступ до інформації,
недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування
журналістів за політичні позиції, за виконання професійних обов’язків, за критику».
Вчені звертають увагу на те, що діяльність ЗМІ, у сукупності із позитивними
складовими, що визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, має і яскраво виражений криміногенний потенціал, який поширюється
інформаційними каналами12. Після чергових президентських і позачергових парламентських виборів особливо помітним є негативний вплив ЗМІ, зокрема їх роль
у створенні атмосфери агресії та фрустрації в українському суспільстві. У цьому
сенсі слушною є позиція М. Мокряк (М. Д̓’ячкової), яку вона послідовно обстоює
у своїх наукових публікаціях. Говорячи про криміногенний інформаційний вплив,
вчена звертає увагу на провідник такого впливу − громадську думку, за допомогою
якого медіа керують суспільством і політичною владою. Процеси формування та
функціонування громадської думки можуть мати стихійний перебіг, однак у сучасних суспільствах найчастіше зазначають визначальний вплив з боку численних
соціальних установ − політичних організацій, ЗМІ тощо. Процес суспільного розвитку, ідеологічних, соціальних, культурних та інших трансформацій відбуваєься
паралельно зі змінами в інформаційному та комунікаційному просторі. Роль засобів масової інформації у формуванні названого простору важко переоцінити. Вони
є важливим інструментом соціальних перетворень, соціалізації, а особливо − світоглядного, психологічного, освітнього, політичного, інформаційного впливу13.
Аксіомою вважаємо положення про те, що розробка науково-теоретичних і
практичних засад запобігання злочинам проти національної безпеки України має
включати концепцію мінімізації криміногенного впливу ЗМІ та посилення їх ролі у
формуванні правової культури, патріотизму та правосвідомості громадян України.
Водночас інформаційна пропаганда окремих вітчизняних ЗМІ, які вкрай негативно
та викривлено висвітлюють події соціально-політичного життя нашої держави, є
потенційною, а іноді і реальною загрозою національній безпеці України. ЗМІ, як
зазначено у Законі України «Про інформацію», − це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. Масова інформація −
інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб14.
Тобто публічна діяльність ЗМІ, її потенціал доносити інформацію до необмеженого кола осіб, зумовлюють значний вплив на колективну свідомість
та правову культуру громадян, на формування суспільних стереотипів. Колективна свідомість створює моральне суспільне середовище, що змушує людей
приймати способи дії і мислення, поширені в даному суспільстві15. У цьому
сенсі завдяки таким своїм можливостям ЗМІ називають «четвертою владою».
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Як наголошують науковці, традиційно вважається, що ЗМІ є своєрідною «четвертою» гілкою влади, яка значно впливає на суспільну думку, масову свідомість, правову культуру індивідуальних і колективних суб’єктів тощо16. Суб’єктивне, подекуди викривлене висвітлення інформації окремими вітчизняними
ЗМІ деструктивно впливає на суспільство, розпалює міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу, сприяє поширенню насильства, проявів сепаратизму та тероризму в Україні. Якщо ЗМІ діють на шкоду національним інтересам України,
створюють її негативний імідж в очах як громадян України, так і світового співтовариства, то вони мають нести за це передбачену законодавством відповідальність. Законами України передбачено, що право на інформацію може бути
обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоровʼя населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету й неупередженості правосуддя17.
Загалом слід погодитись з думкою О.Костенка, що є чимало підстав вважати, що чинна концепція національної безпеки України не відповідає сучасним реаліям, зокрема наявним кризогенним факторам. Основна вада концепції
полягає у недооцінці кризогенних загроз соціального характеру, в тому числі
загроз ідеологічного, політичного, економічного, правового, морального, релігійного, інформаційного та інших їх видів, що породжуються людським
чинником. Саме тому антикризова концепція має бути реформована на основі
визнання визначальної ролі в забезпеченні національної безпеки соціальних
чинників, основою яких є людський фактор, а саме воля і свідомість людей18.
Отже, можна дійти висновків, що сьогодні у сфері захисту основ національної
безпеки України існує проблема деструктивного/криміногенного впливу окремих
ЗМІ, які поширюють неправдиву чи викривлену інформацію. Якщо така інформація
розпалює міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу, сприяє поширенню агресії та
насильства, проявів сепаратизму та тероризму в Україні, то діяльність ЗМІ спрямована на заподіяння шкоди національній безпеці України, що має зумовлювати передбачену законодавством відповідальність, у тому числі кримінальну. Крім того, ЗМІ
повинні брати активну участь у формуванні громадської думки, відповідального
ставлення населення до правопорядку, законної діяльності правоохоронних органів
та суду. Розробка науково-теоретичних і практичних засад запобігання злочинам
проти основ національної безпеки України повинна включати концепцію мінімізації криміногенного впливу ЗМІ та посилення їх просвітницької діяльності з метою
формування правової культури, патріотизму та правосвідомості громадян України.
У цьому контексті ЗМІ відіграють провідну роль у формуванні колективної свідомості, яка створює морально-патріотичне суспільне середовище, що змушує кожну
людину приймати способи дії і мислення, поширені в даному суспільстві.
У подальшому отримані висновки сприятимуть розробці заходів, необхідних для ефективного здійснення вітчизняними ЗМІ просвітницької пропаганди
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серед усіх верств населення, спрямованої на підтримання та забезпечення основ національної безпеки України. Перспективи вдосконалення діяльності ЗМІ
у сфері забезпечення основ національної безпеки України слід розглядати в
контексті посилення їх позитивного впливу на волю і свідомість громадян.
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Kostyuk Ostap. Protection of national security of Ukraine: The role of mass media
Today, in the context of the problem of protection of the national security bases, the destructive/
criminogenic influence of those media that spread false or distorted information should be
recognized. If such information inflames interethnic and inter-religious enmity, it promotes
aggression and violence, separatism and terrorism in Ukraine. If the activities of the media are
aimed at causing damage to the national security of Ukraine, then they should bear the responsibility
provided for by the law, including criminal ones. In addition, the media should be actively involved
in shaping public opinion, responsible attitude of the population to the rule of law, lawful activity
of law enforcement agencies and the court. The development of scientific, theoretical and practical
foundations for the prevention of crimes against national security of Ukraine should include the
concept of minimizing the criminogenic influence of the media and enhancing their educational
activities in order to form a legal culture, patriotism and justice of the citizens of Ukraine. In this
context, the media play a leading role in the formation of a collective consciousness that creates
a moral and patriotic social environment that compels each person to adopt the modes of action
and thinking that are prevalent in this society. In the future, the findings obtained will help to
develop the measures necessary for the effective implementation of educational propaganda by the
domestic media among all segments of the population aimed at maintaining and securing the bases
of Ukraine's national security. Prospects for improving the media activities in the field of ensuring
the foundations of Ukraine's national security should be considered in the context of enhancing
their positive impact on the will and consciousness of citizens.
Key words: national security, basics of national security, mass media, state, destructive influence.
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Вступ. Актуальність міжнародних норм для правової системи України
не викликає сумнівів, адже регулювання праці не може існувати ізольовано
в межах окремої країни та обмежуватися рамками виключно національного
трудового законодавства. Пов’язано це з особливостями сучасного соціуму,
що перебуває у постійних динамічних та еволюційних процесах, для яких характерними є міграція робочої сили, зростання активності транснаціональних
компаній, поступовий відхід від класичного розуміння робочого місця тощо.
Подолання цих викликів ХХІ ст. можливе лише шляхом запровадження єдиних,
ефективних та уніфікованих для більшості країн норм, які становлять основу
правового регулювання трудових відносин. Пріоритет дотримання міжнародних, належно визнаних нашою державою, трудових норм закріплений у положеннях ст. 9 Конституції України та ст. 8-1 Кодексу законів про працю України.
Огляд літератури. Особливості міжнародно-правового регулювання трудових відносин висвітлювались у роботах В. Андріїва, С. Венедіктова, М. Грекової, І. Кисельова, О. Кисельової, М. Клемпарського, О. Назимко, Г. Спіциної,
Ю. Чижмаря, Р. Шабанова та інших вчених.
Постановка проблеми дослідження. Незважаючи на наявні наукові дослідження, питання розуміння й відображення безпосередньо нестандартних
форм зайнятості в положеннях міжнародних актів не втрачають своєї актуальності з огляду на постійну динаміку розвитку наведеного явища.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є аналіз конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці, а також Директив Європейського Союзу,
присвячених регулюванню тимчасової зайнятості, роботи неповний робочий час
і роботи за викликом, позикової праці та інших багатосторонніх трудових правовідносин, прихованих трудових правовідносин та залежної самозайнятості.
Виклад основного матеріалу. Слід повністю погодитись з В. Андріївим,
який зазначає, що в сучасних умовах глобалізації світового розвитку значно зростає роль міжнародних норм і практики їх застосування для досягнення цілей
економічного і соціального прогресу. Це пов’язано передусім з тим, що серед
вищих цінностей світової спільноти широко визнані права і свободи людини, її
честь і гідність у різних сферах життєдіяльності суспільства, серед яких провідна
роль належить сфері праці1. На думку М. Грекової, закріплені у відповідних міжнародних актах міжнародні трудові стандарти базуються на певних принципах
як загальні засади або керівні ідеї, а тому мають високий рівень загальності. Їх
формулювання і встановлення на міжнародному рівні має важливе значення для
визначення соціальної політики у сфері трудових відносин, у праворозумінні й
правозастосуванні відповідних норм. Ефективно діючий механізм національної
імплементації міжнародних трудових стандартів є основою для впровадження
міжнародних стандартів у законодавство України, якісним показником дієвості
якого виступає поширеність реалізації імплементованих норм у практичній діяльності як найефективніша система захисту прав і свобод людини2.
Для подальшого входження у світовий ринок нагальним завданням є розв’язання низки проблем, у тому числі питання гармонізації вітчизняного права
з правопорядками провідних економічно розвинених країн. Його вирішення
можливе передусім за допомогою використання уніфікованих норм у національній законотворчості й правозастосуванні. У повсякденному житті дедалі
частіше доводиться звертатися до міжнародно-правових актів, що пояснюється
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активною участю нашої країни в житті світового співтовариства, у діяльності
багатьох міжнародних організацій, а також широкими міжнародними відносинами. Ця тенденція є загальносвітовою3.
Міжнародне трудове право – це галузь у системі міжнародного права, яка
регулює відносини між державами з приводу забезпечення міжнародно-трудових стандартів, а також відносини, ускладнені іноземним елементом, у зв’язку
з міжнародним захистом трудових прав людини4. На відміну від міжнародного
трудового права термін «міжнародно-правове регулювання праці», по-перше,
охоплює не тільки сукупність міжнародних трудових норм, а й норми різних
галузей і інститутів міжнародного права, що регулюють або впливають на регулювання сфери праці. По-друге, в ньому позначаються не тільки норми, а й
механізм регулювання ними відповідних суспільних відносин. Саме тому, вивчення досвіду міжнародно-правового регулювання праці є одним з основних
завдань науки трудового права5.
Міжнародно-правове регулювання праці можна визначити як діяльність
міжнародних і міжурядових організацій, а також окремих держав, щодо впливу
на трудові відносини, їх впорядкування шляхом прийняття міжнародних договорів та угод. Аналізуючи співвідношення міжнародного та національного правового регулювання праці, слід відмітити, що вони мають ряд спільних ознак,
серед яких: а) однакові засоби правового регулювання, – правові норми, які
при цьому мають чітко визначену ієрархію при регулюванні трудових відносин
(норми, закріплені в міжнародних актах, мають вищу юридичну силу порівняно з
нормами, закріпленими в трудовому законодавстві України); б) спільний предмет правового регулювання, – відносини, пов’язані із застосуванням найманої
праці; в) єдина мета правового регулювання – здійснення правового впливу на
існуючі суспільні відносини у сфері застосування праці6.
Не викликає сумніву той факт, що праця сама по собі не може характеризуватися однорідністю. Адже, наприклад, трудовим договорам не завжди притаманна безстроковість, у деяких випадках найм працівників потребує виконання тільки конкретно обумовленого завдання в обмежений проміжок часу.
Зростають випадки, коли працівників наймають для тривалого виконання ними
робіт для інших роботодавців. Розвиток технологій та мережі Інтернет ставить
зовсім на інший рівень процес пошуку роботи та її виконання. Наведені приклади, характерні для сучасної трудової діяльності, зазвичай підпадають під
узагальнююче поняття нестандартної зайнятості, регулюванню якого міжнародними нормами в останні роки почала приділятися значна увага. В. Резніченко доречно підкреслює, що міжнародно-правове регулювання нестандартних
форм зайнятості є надзвичайно важливим, на нього покладено функцію встановлення міжнародних стандартів праці, які тією чи іншою мірою впливають
на захист прав та законних інтересів працівників у глобальному масштабі7.
На цей час питання, що стосуються прав людини у сфері праці, регулюються цілою системою міжнародних актів, серед яких чільне місце посідають
Статут ООН, Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права 1966 р., а також конвенції і рекомендації
Міжнародної організації праці (далі – МОП). Крім того, слід повністю погодитись з позицією Ю.Чижмаря який, зазначає, що національні інтереси України
безпосередньо пов’язані з поступовою інтеграцією до Європейського Союзу
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(далі – ЄС), право якого є необхідним інструментом для досягнення цієї мети.
Спостерігається стійка тенденція до розширення впливу права ЄС на існуючий
правопорядок в Україні у зв’язку з подальшою співпрацею. Перед державою
стоїть завдання вміло скористатися потенціалом права ЄС для досягнення зазначеної мети Європейського Союзу8. Відповідно до ст. 424 Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від
27 червня 2014 р., Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів
та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку ХL до цієї Угоди. Перелік Директив ЄС в сфері
праці та процедура гармонізації національного трудового законодавства передбачені Планом заходів з виконання наведеної Угоди, що був затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.
Відповідно до ст. 55 Статуту ООН, з метою створення умов стабільності і
благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, заснованих на повазі принципу рівноправності і самовизначення народів, ООН сприяє
підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення та умов економічного і
соціального прогресу і розвитку. Серед положень Загальної декларації прав людини окремо слід виділити статті 23 та 24, відповідно до яких кожна людина має
право на: працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці та
захист від безробіття; рівну оплату за рівну працю, без будь-якої дискримінації;
відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та
оплачувану періодичну відпустку. Згідно зі статтями 6 та 7 Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права, держави, які беруть участь у цьому
Пакті, визнають: право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона
вільно погоджується; право кожного на справедливі й сприятливі умови праці;
право на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування.
Хоча названі міжнародно-правові акти не містять положень, присвячених питанням нестандартної зайнятості, а окремі з них наголошують на необхідності
сприяння повній зайнятості, саме вони визначають загальні принципи правового
регулювання праці, що мають застосовуватись до всіх відносин найманої праці.
Слід підкреслити, що відповідно до ст. 2 Статуту ООН він є обов’язковим для
всіх членів цієї Організації. Положення Загальної декларації прав людини мають
засадничий характер (зазначений документ був прийнятий у вигляді резолюції
Генеральної Асамблеї ООН), адже викладені в ній принципи можна простежити
в подальшому при прийнятті нових актів ООН. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права було ратифіковано 19 жовтня 1973 р. Указом
Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII і, відповідно, дотримання
прав, закріплених у ньому, є обов’язковим для нашої держави.
Особливе місце в системі джерел трудового права посідають акти МОП.
Україна – член МОП з 1954 р. Головне завдання організації – сприяти покращенню умов праці та життя. Своє завдання МОП реалізує переважно через
нормотворчу діяльність, створення загальноприйнятних та виважених міжнародних трудових стандартів шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій9.
Починаючи з 1946 р., МОП стає першою спеціалізованою установою, асоційованою з ООН. Членами МОП є 187 країн, що робить її на цей час не тільки
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однією з найстаріших, а й однією з найпотужніших міжнародних організацій,
основною метою якої є просування принципів соціальної справедливості та
міжнародно визнаних прав людини у сфері праці. Досягнення зазначеної мети
здійснюється шляхом прийняття конвенцій, рекомендацій і протоколів, а також
контролю за їх застосуванням. Станом на початок 2020 р. МОП було прийнято
190 конвенцій, 206 рекомендацій та 6 протоколів.
Говорячи про співвідношення міжнародних норм МОП та ЄС у сфері праці,
потрібно зауважити, що на цей час правові акти Міжнародної організації праці
продовжують гармонійно і виважено впливати на подальше регулювання трудових
відносин у Європейському Союзі. Це зумовлено насамперед тим, що використання
досвіду МОП щодо впорядкування й удосконалення трудового законодавства збігається з принциповими, основоположними цілями ЄС. Вимоги цієї організації
запроваджуються як шляхом імплементації в національне законодавство держав –
членів ЄС через власні зобов’язання як членів МОП, так і в глобальній загальноєвропейській площині – через дієву й широку співпрацю ЄС і МОП з урахуванням
принципів, на яких ґрунтується правова система Євросоюзу10.
В. Резніченко зазначає, що з метою організації та структури глобальних ринків зайнятості з боку МОП дедалі більше уваги приділяється спеціальному регулюванню нестандартної зайнятості та необхідності забезпечення гідної праці
відповідної категорії працівників. На думку вченого, цією міжнародною організацією у спеціальних актах урегульовано такі форми нестандартної зайнятості,
як: (а) неповна (Конвенція 1996 р. про роботу на умовах неповного робочого
часу (№ 175) , Рекомендація 1996 р. про роботу на умовах неповного робочого
часу (№ 182); (б) дистанційна (Конвенція 1996 р. про надомну працю (№ 177));
(в) запозичена (Конвенція 1997 р. про приватні агентства зайнятості (№ 181), Рекомендація 1997 р. щодо приватних агентств зайнятості (№ 188); (г) зайнятість
домашніх працівників (Конвенція 2011 р. про гідну працю домашніх працівників
(№ 189), Рекомендація 2011 р. про гідну працю домашніх працівників (№ 201))11.
Слід не цілком погодитись з класифікацією нестандартних форм зайнятості,
наведеною науковцем. Нестандартні форми зайнятості – це узагальнююче поняття
для різних механізмів зайнятості, що відрізняються від стандартної зайнятості.
Вони включають тимчасову зайнятість, роботу неповний робочий час і роботу за
викликом, позикову працю та інші багатосторонні трудові правовідносини, приховані трудові правовідносини, а також залежну самозайнятість. Нестандартна зайнятість займає чільне місце при використанні онлайн-платформ та в гіг-економіці12.
Безперечно, найбільш традиційною і, мабуть, найстарішою формою нестандартної зайнятості, можна вважати тимчасову зайнятість, вираженням якої є
строковий трудовий договір. МОП не прийнято спеціальної конвенції, присвяченої зазначеній формі нестандартної зайнятості. У свою чергу окремі аспекти,
що стосуються сфери застосування строкових трудових договорів, містяться в
Рекомендації МОП № 166, що доповнює Конвенцію 1982 р. про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця (№ 158), ратифіковану Україною. Так, у
ст. 3 Рекомендації вказується на необхідність передбачити відповідні гарантії при
застосуванні строкових трудових договорів, до яких, наприклад, можна віднести
обмеження застосування наведених договорів випадками, коли, враховуючи рід
майбутньої роботи або умови її виконання чи інтереси працівника, трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін.
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На рівні актів ЄС строкові трудові відносини знаходять своє врегулювання
у Директиві 1999/70/ЄC від 28.06.1999 щодо Рамкової угоди про строкову
працю, укладеної між ETUC, UNICE та CEEP. У зазначеній Директиві закріплено, що до працівників, які працюють за строковими трудовими договорами,
не можна ставитися менш сприятливо в частині визначення умов праці, ніж
до постійних працівників, лише тому, що з першими були укладені строкові
трудові договори. Для запобігання зловживанням, що виникають у результаті
використання строкових трудових договорів, слід враховувати об’єктивні причини, що виправдовують поновлення таких договорів і максимальну загальну
тривалість послідовно укладених строкових трудових договорів.
Особливостям роботи неповний робочий час присвячена Конвенція 1994 р.
про роботу на умовах неповного робочого часу (№ 175), що не була ратифікована Україною. Відповідно до цієї Конвенції МОП термін «працівник, зайнятий неповний робочий час», означає особу, яка працює за наймом, нормальна
тривалість робочого часу якої менша від нормальної тривалості робочого часу
працівників, зайнятих повний робочий час та які перебувають у порівнянній
ситуації. Наведене визначення є доволі широким за змістом. Крім того, положення Конвенції не визначають загальної кількості робочих годин, необхідної
для віднесення роботи до такої, що виконується неповний робочий час.
Юридичне та статистичне визначення роботи неповний робочий час дуже
часто є різним. У багатьох країнах юридичне визначення є аналогічним до того,
що використовується у Конвенції МОП № 175. Інші країни встановлюють максимальну кількість годин для визначення неповного робочого часу (наприклад,
25 годин на тиждень або дві третини звичайних годин повного робочого дня).
Однак для цілей порівняльної статистики до роботи неповний робочий час зазвичай належать та робота, що виконується менше ніж 30–35 годин на тиждень13.
Правове регулювання неповного робочого часу в ЄС закріплено на рівні Директиви 97/81/ЄC від 15 грудня 1997 р. щодо Рамкової угоди про часткову зайнятість, укладеної між UNICE, CEEP та ETUC. Зазначена Директива містить визначення терміна «працівник, зайнятий неповний робочий час», що є доволі схожим
за визначення, наведене у Конвенції МОП № 175. Крім того, ст. 4 (1) Директиви
містить анти дискримінаційні положення, відповідно до яких до працівників, зайнятих неповний робочий час, не можна ставитися менш сприятливо, порівняно
з працівниками, які працюють повний робочий час, тільки тому, що вони працюють неповний робочий час, якщо інше не є виправданим з об’єктивних підстав.
Конвенції та рекомендації МОП та ЄС не містять положень, які б врегульовували питання роботи за викликом, натомість зазначена форма нестандартної
зайнятості знаходить своє відображення в нормах національного законодавства
окремих країн. Як приклад у цьому випадку слід навести договори з нульовим
робочим часом (zero-hours contracts), характерні для Великої Британії. Щодо
цього С. Венедіктов зазначає, що доцільність застосування таких договорів
убачається в тому, що вони надають можливість будувати гнучкі трудові правовідносини у сферах, де трудовий процес є непередбачуваним (громадське
харчування, дизайн, мода, рекламні послуги та ін.), а їх укладення насамперед
є корисним для осіб молодого віку і дає змогу поєднувати навчання з роботою
без суттєвого впливу на навчальний процес. Однак у договорів з нульовим робочим часом є і суттєвий недолік – соціальна незахищеність працівників від
РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
528
волі роботодавця, адже саме від нього залежить надавати чи не надавати роботу
особі, і, відповідно, вона отримуватиме кошти чи ні14. Слід зазначити, що трудове законодавство України не визначає у своїх положеннях роботу за викликом.
Правове підґрунтя для запровадження позикової праці в нашій державі
було закладено ще у 2012 р. Законом України «Про зайнятість населення». Так,
ст. 39 цього Закону присвячена регулюванню діяльності суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в
Україні в іншого роботодавця. Але на практиці зазначена стаття Закону України «Про зайнятість населення», що була розрахована на подальшу реалізацію
в положеннях підзаконних актів, застосування не отримала, адже жоден з таких
підзаконних актів так і не набрав чинності.
На міжнародному рівні правове регулювання сприяння зайнятості із залученням третіх осіб досить динамічно розвивається. Р. Шабанов зазначає, що суперечки на міжнародному рівні про роль і функції приватних агентств зайнятості
почалися ще до заснування МОП у 1919 р. Версальський договір, укладений
після Першої світової війни, є точкою відліку початку правового регулювання
позикової праці, оскільки тоді було закладено ряд основних принципів у сфері
праці. Так звані «положення трудящих» цього договору включали свободу об’єднання, 8-годинний робочий день, щотижневий відпочинок, заборону дитячої
праці, рівну оплату за рівну працю та основний принцип «праця – не товар».
Останній принцип, який виник у період соціальних та економічних потрясінь,
коли приватні агентства зайнятості зазнавали серйозної критики за зловживання
на ринку праці, привів МОП до вироблення політики, згідно з якою держави повинні були зберігати монополію на працевлаштування працівників15.
Конвенція МОП 1919 р. про безробіття (№ 2) проголошувала у ст. 2, що за
паралельного існування безоплатних державних і приватних бюро зайнятості
країни, що ратифікували цю Конвенцію, вживають заходів для узгодження діяльності цих установ у загальнодержавному масштабі. В подальшому Конвенцією
МОП 1933 р. про платні бюро найму (№ 34) було передбачено необхідність ліквідації бюро найму, які функціонують з метою отримання прибутку. Більше ніж через десять років Конвенцією МОП 1949 р. про платні бюро з найму (№ 96) були
запроваджені дещо м’якші норми. Так, Конвенцією була передбачена можливість
або поступової ліквідації платних бюро найму, що функціонують з метою отримання прибутку, або належного врегулювання їх діяльності. Регламентування
безпосередньо позикової праці відбулось набагато пізніше, а саме у 1997 р., шляхом прийняття Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості, яку
доповнюють положення Рекомендації МОП 1997 р. щодо приватних агентств
зайнятості (№ 188). Слід зазначити, що серед усіх перелічених конвенцій МОП
у сфері сприяння зайнятості з залученням третіх осіб, нашою державою було
ратифіковано лише одну – Конвенцію МОП 1919 р. про безробіття (№ 2).
Відповідно до Конвенції МОП № 181 термін «приватне агентство зайнятості» охоплює також і будь-яку фізичну або юридичну особу, яка надає одну
чи більше з послуг, що становлять найм працівників з наміром надання їх у
розпорядження третій стороні, яка може бути як фізичною, так і юридичною
особою» і яка визначає їм робочі завдання і контролює виконання цих завдань.
Слід зазначити, що Конвенція не зобов’язує члена Організації, що ратифікував цю Конвенцію, ввести зазначений термін у національне законодавство і
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практику, але при цьому він зобов’язаний вжити відповідно до національного
закону і практики необхідних заходів, що забезпечують відповідний захист
працівників, найнятих приватними агентствами зайнятості в частині: свободи
асоціації; ведення колективних переговорів; мінімальної заробітної плати; робочого часу та інших умов праці; доступу до навчання; професійної безпеки
і здоров’я; захисту материнства та допомоги по вагітності й пологах, а також
пільг та видів допомоги батькам.
Регулювання багатосторонніх трудових відносин в ЄС здійснюється на
рівні Директиви 2008/104/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про тимчасову позикову працю. Відповідно до ст. 5 зазначеної Директиви основними умовами праці тимчасових працівників на період
їх роботи на підприємстві користувача повинні бути принаймні ті самі умови,
які б застосовувались, якщо працівники були б найняті безпосередньо цим підприємством для виконання тієї ж роботи. Для цього користувач бере на себе
зобов’язання щодо: захисту вагітних жінок і матерів-годувальниць та захисту
дітей і молоді; рівного ставлення до чоловіків і жінок; вжиття заходів щодо
боротьби з дискримінацією за ознакою статі, раси або етнічного походження,
релігії, переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.
Аналізуючи багатосторонні трудові правовідносини, окремо виділимо так
звані субконтрактні відносини. Незважаючи на те, що такі відносини не можна
асоціювати напряму з трудовим правом, окремі конвенції МОП все ж приділяють
їм свою увагу. Наприклад, Конвенція МОП 1988 р. про безпеку та гігієну праці у
будівництві (№ 167) у ст. 2 визначає під терміном «роботодавець» також залежно
від обставин, генерального підрядника, підрядника або субпідрядника. Відповідно до ст. 8 цієї Конвенції МОП, кожного разу, коли два роботодавці або більше
ведуть одночасно роботи на одному будівельному майданчику, головний підрядник або інша особа чи орган, котрі здійснюють практичний контроль або несуть
основну відповідальність за загальну діяльність на будівельному майданчику,
несуть відповідальність за координацію приписаних заходів, що стосуються
безпеки та гігієни праці і відповідно до національного законодавства чи правил,
за забезпечення дотримання таких заходів. Окремі положення, що стосуються
субконтрактних відносин, містяться також у Конвенції МОП 1995 р. про безпеку
та гігієну праці в шахтах (№ 176) та Конвенції МОП 1949 р. про положення про
працю в договорах, що укладаються державними органами влади (№ 94).
Правове регулювання субконтрактних відносин у ЄС здійснюється Директивою 89/391/ЄEC від 12 червня 1989 р. щодо введення заходів зі стимулювання
поліпшення безпеки та здоров’я працівників на роботі. Відповідно до ст. 6 зазначеної Директиви, якщо кілька підприємств мають спільне робоче місце, роботодавці повинні співпрацювати у виконанні положень про безпеку та гігієну
праці та, беручи до уваги характер діяльності, координувати свої дії в питаннях
захисту і запобігання професійним ризикам і повинні інформувати один одного
та їх відповідних працівників (представників працівників) про ці ризики.
Регулювання прихованих трудових правовідносин містить і Рекомендація
МОП 2006 р. про трудові правовідносини (№ 198). Відповідно до ст. 4 (b) цієї Рекомендації національна політика повинна передбачати заходи ведення боротьби з
прихованими формами трудових відносин у контексті, наприклад, існування інших
форм взаємовідносин, які можуть включати застосування інших форм контрактних
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домовленостей, що дають змогу приховати реальний характер правового статусу, беручи до уваги, що приховані трудові правовідносини виникають тоді, коли роботодавець поводиться з конкретною особою не як з найманим працівником, причому так,
щоб приховати її справжній правовий статус як найманого працівника.
Відносини залежної самозайнятості, під якою розуміють «трудові відносини, коли працівники надають послуги для бізнесу за договором, який відрізняється від трудового договору, але залежать від одного або невеликого числа
клієнтів в частині їх доходу і отримують прямі вказівки щодо того, як повинна
виконуватися робота»16, в положеннях конвенцій та рекомендацій МОП, а також Директив ЄС, свого розкриття не отримали.
Висновки. Проведене дослідження особливостей міжнародно-правового регулювання нестандартних форм зайнятості дає підстави зробити такі висновки.
1. Хоча нестандартні форми зайнятості з’явилися майже одночасно із стандартними трудовими правовідносинами, їх регулювання на рівні міжнародних актів
припадає лише на другу половину ХХ ст. початок ХХІ ст. Це зумовлено передусім сучасними потребами ринкових відносин, а також розвитком технологій,
що впливають на поширення випадків використання нестандартної зайнятості.
2. Наразі нестандартні форми зайнятості лише частково охоплені міжнародними нормами. При цьому для такого охоплення не є характерними комплексність і зосередженість виключно на відносинах нестандартної зайнятості.
Наприклад, окремі питання сфери застосування строкових трудових договорів висвітлені у Рекомендації МОП № 166, що доповнює Конвенцію МОП
1982 р. про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця (№ 158),
а питання регулювання позикової праці закріплені у Конвенції МОП 1997 р.
про приватні агентства зайнятості (№ 181).
3. Положення актів МОП та ЄС характеризуються гармонійним співвідношенням
один з одним у частині регулювання нестандартних форм зайнятості. Зазначене
зумовлено тим, що багатьма країнами – членами ЄС ратифіковано конвенції
МОП, які стосуються питань нестандартної зайнятості. Наприклад, Конвенцію
1997 р. про приватні агентства зайнятості (№ 181) ратифікували Греція, Італія,
Іспанія, Польща, Фінляндія, Франція та інші країни, що входять до ЄС.
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Savchuk Sergiy. International legal regulation of non-standard forms of employment.
The article is devoted to the research of international experiences in the area of regulation of non-standard forms of employment. Currently, the issues relating to labour rights are
regulated by an entire system of international instruments, including the Charter of the United
Nations (1945), the Universal Declaration of Human Rights (1948), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), as well as Conventions and Recommendations of International Labour Organization. In addition, according to the Article 424 of
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Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and
Ukraine, of the other part (2014), our country shall ensure gradual approximation to the EU
law, standards and practices in the area of employment, social policy and equal opportunities.
The article provides an analysis of ILO Conventions and Recommendations as well as EU
Directives on issues of temporary employment, part-time work, on-call work, outstaffing and
other multiparty labour relations; disguised labour relations and dependent self-employment.
It pays special attention to reflect subcontractual relations in the provisions of international
labour law. It is concluded that even though subcontractual relations cannot be directly covered by labour law, some ILO Conventions and EU Directives reflect them in their provisions.
It draws conclusion that despite the fact that non-standard forms of employment emerged
almost along with standard labour relations, the regulation of the former at the level of international instruments appeared only in the second half of the XXth - beginning of the
XXIst centuries. At present, non-standard forms of employment are covered by international
instruments only partially. At the same time, such coverage is not comprehensive nor focused
specifically on non-standard employment.
The provisions of the ILO and EU instruments are characterized by a harmonious co-relation
regarding the regulation of non-standard forms of employment. This is due to the fact that many
EU member states have ratified ILO Conventions addressing non-standard forms of employment.
Key words: international legal regulation of labour, temporary employment, on-call work,
multiparty employment relationships, disguised employment, dependent self-employment.
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Shkarupa Sergii. Viceroyalty system in the Dnieper Ukraine (1780–1796): historiography of the topic
The article provides a general overview of historiography on issues related to the viceroyalty
system, which was introduced throughout the Russian Empire in the process of administrative reform of Catherine II in 1775 and then was extended to the territory of the Dnieper Ukraine.
Key words: viceroy, governor-general, governor, administrative reform, governance, Ukraine.

Актуальність теми. Останніми роками дедалі більше уваги дослідники, політики приділяються питанню здійснення державної влади в Україні. Прикладом можуть слугувати дещо суперечливі нормативні акти щодо військово-цивільних адміністрацій та особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах двох
українських областей, дискусії навколо запровадження інституту префекта тощо.
Ці чинники зумовлюють актуальність дослідження відповідного історичного досвіду. Намісництва як адміністративно-територіальна одиниця і ланка
в системі управління були запроваджені в усій Російській імперії в процесі адміністративної реформи Катерини ІІ. Реформа, серед іншого, ставила за мету
відокремлення судів від адміністрації, станову виборність державних органів,
певну децентралізацію і наближення влади до населення. Поряд з тим за намісниками (генерал-губернаторами) залишалася практично необмежена влада в
усіх сферах. Цей лад слугував знаряддям русифікації національних окраїн, зокрема України, де створення намісництв накладалося на скасування традиційної полково-сотенної системи Гетьманщини, колонізацію Півдня, інтеграцію
відвойованого в Польщі Правобережжя. При цьому певна правова автономія
українських земель у відповідний період була збережена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуване питання розглядалося в роботах таких вітчизняних науковців, як: О. І. Гуржій, Д. М. Демиденко,
О. Ю. Зосімович, О. В. Ільїн, О. О. Малишев, О. М. Посунько, Т. І. Прокоп,
О. В. Романцов, Ю. А. Русанов, А. Ю. Скрипник, O. K. Струкевич, Є. А. Чернецький,
В. С. Шандра та ін. Однак чимало окремих питань функціонування намісницького
устрою залишаються недостатньо дослідженими.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є загальний огляд історіографії
намісницького устрою в українських губерніях Російської імперії в 1780–1796 рр.
Виклад основного матеріалу. Деяку інформацію з проблематики можна знайти
у працях з місцевої історії та краєзнавства. Уже наприкінці XVIII ст. починають з’являтися топографічні та краєзнавчі описи українських губерній та намісництв. Вони
містять плани топографічних описів, адміністративні довідки про число населених
пунктів та кількість жителів, іноді – відомості про органи відповідних міст. Крім
того, у них розглядаються питання запровадження намісницького ладу на території України. Серед таких праць: «Чернігівського намісництва топографічний опис»1,
«Описи Харківського намісництва кінця XVІІІ ст.: Описово-статистичні джерела»2,
«Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779–1781 рр.)»3, «Описи Київського намісництва 70–80-х років XVІІІ ст.: Описово-статистичні джерела»4.
Важливим джерелом з історії багатьох державних органів України досліджуваного періоду є офіційна довідкова література про штати присутственних
місць, до яких належать укладені Імператорською академією наук щорічні
Місяцеслови. Оскільки ці збірники виходили ще у ХVIII ст., вони формують
певне уявлення про загальний стан урядового апарату на різних територіях
України, зокрема, у досліджуваний період.
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Аналіз окремих аспектів намісницького ладу було розпочато ще у дореволюційній історіографії першої половини ХІХ ст. Так, у праці: «Записка про древню й нову
Росію» (1811 р.) М. М. Карамзін5 розглядав адміністративну реформу Катерини ІІ,
що розпочалась у 1775 р. із введенням у дію «Установ для управління губерній
Всеросійської імперії» – законодавчого акта, на підставі якого запроваджувався намісницький устрій. Загалом М. М. Карамзін високо оцінював цю реформу.
До праць цього періоду відносимо роботу К. Д. Кавеліна «Основні засади
російського судоустрою та цивільного судочинства в період часу від Уложення
до Установ для управління губерній»6 (1844 р.) та працю студента Ніжинського
юридичного князя О. А. Безбородька ліцею К. Є. Троцини «Історичний розвиток
судоустрою у Росії від часів Великого князя Івана ІІІ до наших днів»7.
Основна частина джерел належить уже до другої половини ХІХ ст. У цей
період формується так звана державна школа або юридична школа російської
історіографії. Серед праць дослідників цієї школи слід відзначити роботи
О. Д. Градовського8, І. І. Дитятіна9, І. Є. Андрієвського10.
Окремої уваги заслуговують роботи, пов’язані з діяльністю поліцейських, прокурорських та судових установ, що були запроваджені в ході адміністративної
реформи Катерини ІІ. Це праці С. О. Корфа11, Є. М. Анучина12, В. М. Гессена13,
Ф. М. Дмитрієва14, М. В. Муравйова15.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. формується так званий ліберальний
напрям історіографії. Його яскравим представником був О. О. Кізеветтер. Так,
у своїй монографії «Міське положення Катерини ІІ 1785 р.: Досвід історичного
коментаря»16 він досліджує питання міського діловодства, звертає увагу на
численні відхилення у функціонуванні новостворених установ від передбачених
міською реформою положень. Схожою за тематикою до праці О. О. Кізеветтера є
монографія В. О. Григор’єва «Реформа місцевого управління за Катерини ІІ:
(Установи для управління губерній 7 листопада 1775 р.)»17.
Деякі документи, що стосуються предмета нашого дослідження, а також іншу інформацію ми знаходили у таких часописах, як «Київська старовина», «Російська старовина», «Збірник російського історичного товариства»,
«Читання у Товаристві історії та старожитностей російських» та ін.
Водночас дореволюційна російська історіографія активно займалась вивченням історії Правобережної України (Південно-Західного краю). Це були
роботи різного наукового рівня. Такі праці стосувались діяльності губернських
російських адміністративних установ на теренах Волині та Поділля. Їхня поява
була зумовлена, зокрема, намаганням обґрунтувати та виправдати приєднання
цих національних окраїн до Росії, де місцевій адміністрації на чолі з губернатором відводилась функція провідників імперської політики в регіоні. Це праці:
М. І. Петрова «Волинь. Історичні долі Південно-Західного краю» та «Поділля.
Історичний опис»18, С. В. Русова «Волинські записки»19, М. М. Кречетнікова
«Матеріали для історії Подільської губернії»20.
До наступної групи досліджень належать праці науковців радянської доби,
які висвітлювали намісників як виконавців волі самодержавства на місцях, а губернська реформа розглядалася з позицій класового підходу. Крім того, характерним для тодішніх досліджень є визнання вирішального впливу селянської
війни в Росії 1773–1775 рр. під проводом О. Пугачова на прийняття «Установ
для управління губерній Всеросійської імперії».
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Серед джерел цього періоду на увагу заслуговує другий том ґрунтовної роботи Ю. В. Готьє «Історія обласного управління в Росії від Петра І до
Катерини ІІ»21. Його дослідження містить широку джерельну базу та доволі
детальний аналіз еволюції урядових поглядів на систему місцевого управління.
Важливою подією у вивченні державного управління стало видання монографії М. П. Єрошкіна «Історія державних установ дореволюційної Росії»22, у
якій автор комплексно дослідив усі ступені управління Російською імперією та
особливості управління національними окраїнами.
Інтерес викликає також робота О. І. Путро «Лівобережна Україна у складі
Російської держави в другій половині XVIII ст.»23. У ній дослідник, спираючись на законодавство та архівні матеріали, досліджує проблеми соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку Лівобережжя, зокрема, приділяє
увагу, процесу нобілітації української козацької старшини та ліквідації особливостей адміністративного устрою Лівобережної України у зв’язку з поширенням на її територію Установ для управління губерній.
Роботи А. Й. Пашука «Суд і судочинство на лівобережній Україні в ХVII–
XVIII ст. (1648–1782)»24 та О. П. Оглоблина «Люди старої України», видана в
Мюнхені25, також становлять інтерес у контексті нашого дослідження.
Із відродженням української державності дослідники приділили увагу висвітленню процесів територіального поглинання Гетьманщини царським урядом
та перетворення української автономії на одну з імперських периферійних територій. Серед наукових студій з цієї тематики вирізняються роботи О. В. Романцова26,
O. К. Струкевича27, дисертаційні дослідження Т. І. Прокопа28 та А. Ю. Скрипника29.
У цей період значно актуалізується питання соціально-правового статусу
та місця у владних структурах Російської імперії українського дворянства.
Українські дослідники О. І. Гуржій, Ю. А. Русанов30, Є. А. Чернецький31,
Д. М. Демиденко32 розглядають законодавче оформлення дворянства як стану
в Російській імперії, еволюцію його правового статусу наприкінці ХVІІІ ст.
Автори також приділяють увагу процесу нобілітації козацької старшини та
шляхти і їх місцю в російських органах влади.
На окрему увагу заслуговує і ґрунтовна колективна монографія за редакцією І. Б. Усенка «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності,
особливості розвитку»33. У дослідженні розглядаються форми здійснення судової влади на території сучасної України в різні часи. Так, увага, зокрема, приділяється створенню нової системи судових органів у зв’язку з поширенням на
українських землях «Установ для управління губерній Всеросійської імперії».
Певний внесок у дослідження історії дореформених судів на території України привнесла монографія О. О. Малишева «Міські сирітські суди
в Україні: історико-правове дослідження»34. Трансформаційним процесам
системи судоустрою в цей період також присвячені роботи В. С. Шандри35,
О. М. Посунько36, О. Ю. Зосімович37, О. В. Ільїна38.
Перебування українських територій у складі Російської імперії зумовлює тривкий інтерес російських істориків. Слід зазначити, що суттєвий
вклад у вивчення історії губернських реформ внесли російські дослідники:
А. Б. Каменський39, О. А. Омельченко40, Л. М. Лисенко41.
Також хотілося б відзначити дослідження за редакцією С. А. Агаджанова
«Національні окраїни Російської імперії: становлення і розвиток системи
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управління» . У книзі розглядається система управління окраїнами в Російській
імперії, особливості, закономірності та структура взаємин центральних і місцевих органів влади. Крім того, досліджується коло питань, пов’язаних з генезою та
еволюцією політико-адміністративної системи, зокрема і України-Гетьманщини.
З поміж праць сучасних науковців, які займались питанням губернської
реформи Катерини ІІ, слід також виокремити роботи Л. Ш. Куанчалєєвої43,
Л. А. Гогенко44, І. М. Трестьян45, Ю. П. Злобина46, С. В. Юферової47 та дисертаційні дослідження Д. Є. Уткіна48, Т. Л. Мигунової49.
Західна історіографія також має напрацювання з відповідної проблематики. Так, можемо відзначити роботу французького дослідника Д. Бовуа50. У
ній доволі докладно аналізуються соціальні, культурні, економічні процеси
відповідного періоду, а також показані труднощі інтеграції колишніх земель
Речі Посполитої до Російської імперії.
Окремої уваги заслуговує дослідження почесної професорки Лондонського
університету І. Мадариаги «Росія в епоху Катерини Великої»51, присвячене реформам у Росії у 80-х роках XVIII ст.
Серед діаспорної літератури вагоме місце займає робота З. Когута «Російський
централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830»52. З. Когут
аналізує історію українсько-російських відносин починаючи від XVII до початку
XIX ст. Основним предметом його дослідження виступає процес ліквідації інститутів та соціальної структури Гетьманщини. Крім цього, автор звертає увагу на
місце та роль українського суспільства у даному процесі.
Висновки. Отже, слід зазначити, що в дореволюційних дослідженнях адміністративна реформа Катерини ІІ оцінюється переважно позитивно, хоча дослідники цього періоду вказують і на певні її вади. Нечисленні роботи радянських часів розглядали цю реформу з позицій класового підходу. Найбільша ж кількість
досліджень – це праці сучасних науковців, які є спробами певного переосмислення різноманітних аспектів губернської реформи, а також процесів, що відбувались на загальнодержавному та регіональному рівнях у відповідний період.
Аналіз історіографії та характеристика джерельної бази показують, що як в
Україні, так і за кордоном накопичено значну кількість джерел, пов’язаних з адміністративно-територіальними перетвореннями останньої чверті XVIII ст.
Водночас слід зазначити, що комплексного історико-правового дослідження
з відповідної тематики досі немає, що зумовлює подальше поглиблене вивчення
намісницького устрою, для використання історичного досвіду, зокрема, у сучасних процесах адміністративно-територіального реформування в Україні.
1. Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России, из частей коих оное наместничество составлено. Киев : Унив. тип., 1851. 697 с. 2. Описи Харківського намісництва
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aspekt problemy). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy HAN Ukrainy, 1996. 100 s. (ukr) 28. Prokop T. I.
Petro Rumiantsev-Zadunaiskyi ta likvidatsiia ukrainskoi avtonomii v druhii polovyni XVIII st. :
dys. … kand.. ist. Nauk : 07.00.01 / Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yuriia Fedkovycha.
Chernivtsi, 2016. 210 s. (ukr) 29. Skrypnyk A. Yu. Vplyv rosiiskoi viiskovoi prysutnosti u
Pravoberezhnii Ukraini na inkorporatsiiu rehionu naprykintsi XVIII – seredyny 60-kh rr. KhIKh st. :
dys. … doktora ist. Nauk : 07.00.01 / Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytetu imeni Ivana
Ohiienka. Kamianets-Podilskyi, 2016. 558 s ukr) 30. Hurzhii O. I., Rusanov Yu. A. Dvorianstvo
Livoberezhnoi Ukrainy kintsia XVIII – pochatku XIX st. : sotsialno-pravovyi status i mistse u vladnykh strukturakh Rosiiskoi imperii / red. kol. O. P. Reient (vidp. red.). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy,
2017. 172 s. (ukr) 31. Chernetskyi Ye. A. Pravoberezhna shliakhta za rosiiskoho panuvannia (kinets
XVIII – pochatok XX st.) : dzherela, struktura stanu, rody / Bila Tserkva : vyd. O. V. Pshonkivskyi,
2007. 176 s. (ukr) 32. Demydenko D. M. Asymiliatorstvo chy avtonomizm: dylema ideino-politychnoi oriientatsii ukrainskoi upravlinskoi elity kintsia XVIII – pochatku XIX st. Derzhava ta rehiony.
Seriia : Derzhavne upravlinnia. Zaporizhzhia, 2010. Vyp. 4. S. 8–14 (ukr) 33. Sudova vlada v
Ukraini: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku : monohrafiia / avt. kol.
I. B. Usenko (ker. kol.) ta in. Kyiv : «Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN Ukrainy», 2014.
503 s. (ukr) 34. Malyshev O. O. Miski syritski sudy v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia /
vidp. red. I. B. Usenko. Kyiv : Print-Servis, 2013. 352 s. (ukr) 35. Shandra V. S. Sovisni sudy v
Ukraini (ostannia chvert XVIII – seredyna XIX st.) / nauk. red. O. P. Reient. Kyiv : Instytut istorii
Ukrainy, 2011. 266 s. (ukr) 36. Posunko O. M. Osoblyvosti pobutuvannia norm ukrainskoho
zvychaievoho prava (za materialamy sudovykh ustanov Katerynoslavshchyny ostannoi chverti
XVIII st.). Sicheslavskyi almanakh: zb. nauk. prats z istorii ukr. kozatstva. Dnipropetrovsk : NHU,
2014. Vyp. 7. S. 63–71. (ukr) 37. Zosimovych O. Yu. Kadrova polityka Kateryny II na Pravoberezhnii
Ukraini shchodo sudovykh ustanov (na prykladi Palaty kryminalnoho sudu Volynskoi hubernii
1796–1797 rr.). Intelihentsiia i vlada, 2012. Vyp. 26. S. 25–38. (ukr) 38. Ilin O. V. Zminy v sudoustroi na ukrainskykh zemliakh u skladi Rosiiskoi imperii u 1796–1801 rr. Visnyk Kharkivskoho
natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2016. № 2. S. 23–28. URL : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/VKhnuvs_2016_2_6. (ukr) 40. Omel’chenko O. A. «Zakonnaya monarkhiya»
Yekateriny Vtoroy : Prosveshchennyy absolyutizm v Rossii. Moskva : Yurist, 1993. 428 s. ; Yogo
zh : Vlast’ i Zakon v Rossii XVIII veka. Issledovaniya i ocherki. Moskva : MGIU, 2004.
604 s. (rus) 41. Lysenko L. M. Gubernatory i general-gubernatory Rossiyskoy imperii (XVIII–
ХХ veka). 2-ye izd., ispr. i dop. Moskva : Izd-vo MPGU, 2001. 358 s. (rus) 42. Natsional’nyye
okrainy Rossiyskoy imperii: stanovleniye i razvitiye sistemy upravleniya. / otvetst. red.
S. G. Agadzhanov, V. V. Trepavlov. Moskva : Slavyanskiy dialog, 1998. 416 s. (rus)
43. Kuanchaleyeva L. Sh. Gubernskaya reforma v Rossii na rubezhe XVIII–XIX vv. Aktual’nyye
problemy ekonomiki i prava. 2012. № 1(21). C. 212–216. (rus) 44. Hohenko L. A. Hubernskye
reformyi hubernatorskoe upravlenye v Rossyy v XVIII v. Vestnyk THU. 2011. № 7. C. 193–
199. (rus) 45. Trestian Y. N. Voennoe hubernatorstvo v systeme mestnoi hosudarstvennoi vlasty. Sb.
nauch. st. studentov, mahystrantov, aspyrantov : v 2-kh t. Mynsk, 2015. Vyp. 13. T. 1. S. 42–44. (rus)
46. Zlobyn Yu. P. Ynstytut heneralhubernatorov v Rossyy v XVIII veke: stanovlenye y razvytye.
Vestnyk Orenburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2010. № 4 (110). S. 4–11. (rus)
47. Yuferova S. V. Hubernskaia reforma Ekateryny II : osveshchenye v otechestvennoi istoryohrafyy Vestnyk RHHU. Seryia «Ystoryia. Fylolohyia. Kulturolohyia. Vostokovedenye». 2014. № 19
(141). S. 132–140. (rus) 48. Utkyn D. E. Heneral-hubernatory i namestnycheskye pravlenyia v
systeme orhanov vlasty Rossyiskoi ymperyy (na materyalakh Verkhneho Povolzhia) : dys. ... kand.
yst. Nauk : 07.00.02 / Belhorodskyi hosudarstvennyi natsyonalnyi yssledovatelskyi unyversytet.
Belhorod. 2018. 281 s. (rus) 49. Migunova T. L. Administrativno-sudebnaya i pravovaya reformy
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Yekateriny Velikoy (istoriko-pravovoy aspekt) : avtoref. … dis. d-ra yurid. nauk : 12.00.01.
Vladimir, 2008. 49 s. (rus) 50. Bovua D. Gordiyev uzel Rossiyskoy imperii: Vlast’, shlyakhta i
narod na Pravoberezhnoy Ukraine (1793–1914) / Avtorizovannyy perevod s frantsuzskogo Marii
Krisan’. Moskva : Novoye literaturnoye obozreniye, 2011. 1008 s. (rus) 51. Madariaga I.
RossiyavepokhuYekaterinyVelikoy: perevodnoyeizdaniye / per. sangl. Luzhetskoy N. L. Moskva :
Novoye lit. obozreniye, 2002. 976 s. (rus) 52. Kohut Z. Rosiiskyi tsentralizm i ukrainska avtonomiia.
Likvidatsiia Hetmanshchyny 1760–1830 : monohrafiia. Kyiv : Osnovy, 1996. 317 s. (ukr)/
Shkarupa Sergii. Viceroyalty system in the Dnieper Ukraine (1780–1796): historiography of the topic
Introduction. In recent years, more attention has been paid to the exercise of state power
in Ukraine. Examples are the special order of local self-government in separate regions of two
Ukrainian regions, discussions about introduction of the prefect institute, etc. These factors
make the study of this historical experience relevant. Viceroyalty as an administrative-territorial unit were introduced throughout the Russian Empire in the process of administrative
reform of Catherine II. This reform aimed at separating the courts from the administration, the
electoral status of the state bodies, some decentralization and bringing the authorities closer to
the population. However, the viceroys had virtually unlimited power in all areas.
The aim of the article. The article is aimed on historiographcal overview of the of the
viceroyalty system.
Results. The article looks at pre-revolutionary sources on relevant topics that began to
appear at the end of the eighteenth century, exploring the Soviet and modern periods. The
article also presents the work of foreign researchers. The greatest number of works belongs
to the modern period, and it is obvious.
Among these sources, special attention is paid to the works related to the functioning
of various elements of the administrative reform of Catherine II in the territory of modern Ukraine. These are works related to the coverage of the processes of transformation of
Ukrainian autonomy into one of the imperial peripheral territories.
Сonclusions. Analysis of the historiography and characteristic of the source base shows
that a considerable number of sources have been accumulated in Ukraine and abroad. At the
same time, it should be noted that there is still no complex historical legal study on relevant
topics, which leads to further in-depth study of the viceroyalty system, to use historical experience, in particular, in modern processes of administrative and territorial reform in Ukraine.
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ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ
В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ
У 2019 році основними завданнями Інституту були фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координація фундаментальних наукових
розробок відповідних проблем; підготовка кадрів вищої кваліфікації – докторів
права і докторів філософії; проведення наукових і науково-практичних конференцій; видання юридичної літератури; надання експертної та науково-консультативної допомоги Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Офісу
Президента України, судовим органам, Генеральній прокуратурі України,
Державному Бюро розслідувань та іншим державним органам.
Основна діяльність відбувалась на базі 9 наукових відділів, восьми госпрозрахункових наукових центрів, в яких працюють 99 співробітників, із них 80 науковців, в тому числі: директор, 2 заступники директора з наукової роботи, вчений
секретар, 7 завідуючих відділами, 3 головних наукових співробітники, 11 провідних
наукових співробітників, 41 старший науковий співробітник, 10 наукових співробітників, 4 молодших наукових співробітники. Серед них: 25 докторів наук та 54 кандидати наук, в тому числі: 1 академік (Ю. С. Шемшученко) та 1 член-кореспондент
Національної академії наук України (В. Ф. Сіренко); 13 академіків та членів-кореспондентів НАПрН України (Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, В. Ф. Сіренко,
В. П. Нагребельний, О. Ф. Андрійко, В. Н. Денисов, О. М. Костенко, Н. Р. Малишева,
Г. О. Мурашин, Є. Б. Кубко, Н. М. Оніщенко, І. О. Кресіна, П. Ф. Кулинич); член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (О. В. Скрипнюк).
Серед працівників Інституту: 8 Заслужених діячів науки і техніки України (академік НАНУ Ю. С. Шемшученко, член-кор. НАНУ В. Ф. Сіренко, В. Н. Денисов,
І. О. Кресіна, Н. М. Хуторян, О. М. Костенко, В. П. Горбатенко, П. Ф. Кулинич) та
12 Заслужених юристів України (О. В. Скрипнюк, Н. Р. Малишева, Г. О. Мурашин,
І. Б. Усенко, В. П. Нагребельний, Н. М. Оніщенко, О. Ф. Андрійко, Н. М. Пархоменко,
Є. Б. Кубко, О. І. Ющик, В. І. Олещенко, В. О. Гацелюк).
Протягом року у цих підрозділах розроблялося близько двадцяти наукових напрямів, пов’язані з виконанням 12 планових тем, з яких 7 були завершені, а саме:
1. «Правовий прогрес: запити громадянського суспільства». Науковий
керівник – д.ю.н., проф. Оніщенко Н. М. Термін виконання – І кв. 2017 р. –
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ІV кв. 2019 р. Виконавці: Кубко Є. Б., член-кор. НАН України Сіренко В. Ф.,
Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І., Богініч О. Л., Макаренко Л. О., Львова О. Л.,
Васецький В. Ю., Сунєгін С. О.
Досліджені теоретико-правові проблеми забезпечення правового прогресу як
основної передумови реформування багатьох сфер життєдіяльності, соціальних
перетворень, демократичних зрушень тощо. Зазначене зумовило здійснення всебічного осмислення сучасних реалій багатоманітної правової дійсності, її цивілізаційних та соціокультурних складових, вивчення відповідних гуманітарних чинників,
що впливають на його розвиток. За результатами підготовлено колективну монографію «Правовий прогрес: запити громадянського суспільства» (загальним обсягом
25 д. а.), аналітичну записку, наукові статті до наукових збірників та журналів.
2. «Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування». Науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю. С. Термін
виконання – І кв. 2018 р. – ІV кв. 2019 р. Виконавці: Скрипнюк О. В., Андрійко О. Ф.,
Нагребельний В. П., Денисов В. Н., Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М.,
Антонов В. О., Костенко О. М., Кваша О. О., Батанов О. В., Кресіна І. О.,
Горбатенко В. П., Кулинич П. Ф., Малишева Н. Р., Кресін О. В., Тимощук В. Ф.,
Дерець В. А., Банчук О. А., Воротіна Н. В., Гаєва Н. П., Кукуруз О. В., Ісаєва Н. К.,
Кисіль Л. Є., Костецька Т. А., Тарасюк В. М., Олещенко В. І., Малишев О. О.,
Омельченко Н. Л., Сунєгін С. О., Проценко І. М., Пухтинський М. О., Савчук К. О.,
Суржинський М. І., Тарахонич Т. І.
У ході дослідження проведено комплексний теоретико-методологічний
аналіз сутності, змісту, форм, видів та функцій контролю, здійснюваного
суб’єктами публічної влади. Розглянуті конституційно-правові проблеми
співвідношення публічного (державного та муніципального) та громадського
контролю, а також контрольної, наглядової та аудиторської діяльності у процесі здійснення державної влади і місцевого самоврядування. З’ясовані генеза
та сучасний стан конституційно-правового забезпечення здійснення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади в Україні. За результатами роботи
розроблені пропозиції щодо вдосконалення конституційного законодавства в
частині здійснення контрольної діяльності у сфері публічної влади; проведено
науково-практичну конференцію «Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування», підготовлено та видано аналітичну доповідь для
центральних органів державної влади в Україні з відповідними рекомендаціями «Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та
міжнародні стандарти» (6,0 д. а.), підготовлено рукопис колективної монографії «Конституційно-правове забезпечення контролю в сфері діяльності органів
державної влади і органів місцевого самоврядування у світлі сучасних європейських стандартів» (20 д. а.), низку публікацій у фахових юридичних виданнях.
3. «Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних
відносин в Україні». Науковий керівник – к.ю.н. Венецька М. В. Термін виконання – І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р. Виконавці: Тимченко Г. П., Севрюкова І. Ф.,
Бабаскін А. Ю., Антонов С. В., Молявко О. М., Бошицький Ю. Л.
Досліджено низку актуальних проблем правового регулювання договірних
відносин, у тому числі: договори, які є підставою для виникнення речових прав,
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проблеми оплатності договорів, договірні способи розпорядження майном подружжя, актуальні проблеми виконання договірних зобов’язань, а також процесуальні проблеми доказування у договірних спорах та процесуальні проблеми
вирішення спорів сторонами господарських договорів. Обгрунтовано та запропоновано пропозиції щодо удосконалення як теоретичних підходів до вирішення
наукових проблем зобов’язального права, так і пропозицій по удосконаленню
чинного законодавства України. За результатами дослідження підготовлено колективну монографію «Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання
договірних відносин в Україні» обсягом 10–12 д. а.; опубліковано низку статей,
підготовлено 4 наукових записки для органів державної влади України.
4. «Правові проблеми реалізації та удосконалення трудового законодавства України». Наукові керівники – д.ю.н., проф. Хуторян Н. М.; д.ю.н.
Сімутіна Я. В. Термін виконання – І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р. Виконавці:
Трунова Г. А, Шумило М. М.
Підготовлено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про
працю в напрямку розширення можливостей працівника і роботодавця у договірний спосіб визначати взаємні права і обов’язки з дотриманням законодавчих мінімальних гарантій для працівників, як менш захищеної сторони; з урахуванням розвитку інноваційної економіки підготовлено наукові пропозиції щодо поступової
відмови від універсальності правової регламентації трудових відносин та пошуку
найбільш ефективних механізмів регулювання вже давно існуючих на практиці нетипових форм зайнятості, зокрема, дистанційної праці, позикової праці тощо; вироблення правового механізму реалізації норм трудового законодавства, і, насамперед, нового Трудового кодексу після його ухвалення Верховною Радою України.
Результати знайшли відображення у наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, тезах наукових доповідей на науково-практичних конференціях як в
Україні, так і за кордоном та у рукописі колективної монографії «Реалізація норм
трудового права України: проблеми теорії та практики» (13 д. а.) , науковій записці
«Проблеми реалізації норм трудового законодавства України в сучасних умовах».
5. «Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації виконавчої влади». Науковий керівник – д.ю.н.,
професор Андрійко О. Ф. Термін виконання: І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р. Виконаці:
Нагребельний В. П., Кисіль Л. Є., Дерець В. А., Тимощук В. П., Банчук О. А.,
Ісаєва Н. К., Воротіна Н. В.
Досліджено основні проблеми правового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації з урахуванням процесів оновлення Конституції
України, адміністративної реформи та децентралізації виконавчої влади.
Головна увага приділялася дослідженню адміністративно-правових проблем
забезпечення раціональної організації та ефективності публічної адміністрації в сучасних умовах державотворення, удосконалення форм і методів діяльності публічної адміністрації, розмежування функцій та повноважень органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, удосконалення компетенційного законодавства, систематизації законодавства, що регулює порядок
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням сучасного досвіду функціонування публічної адміністрації. В межах досліджуваної теми виокремлена проблематика
децентралізації фінансових ресурсів та її правове забезпечення.
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За результатами дослідження підготовлено рукопис колективної монографії «Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації виконавчої влади».
6. «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України».
Науковий керівник – д.ю.н., проф. Костенко О. М. Термін виконання – І кв.
2017 р. – ІV кв. 2019 р. Виконаці: Кваша О. О., Сірий М. І., Кубальський В. Н.,
Нерсесян А. С., Ландіна А. В., Гацелюк В. О., Гетьман А. Б., Нікітенко В. М.
Здійснено науковий пошук щодо забезпечення справедливого правосуддя в
Україні. Наголошено, що для системи кримінальної юстиції справедливість є
тим абсолютом, тією універсальною природною ідею (природною справедливістю), яка стоїть на найвищому щаблі, її втілення створює підґрунтя для дотримання усіх інших принципів кримінального права, а саме законності, гуманізму,
невідворотності відповідальності і покарання, диференціації відповідальності,
індивідуалізації покарання тощо. Система цих принципів забезпечує реалізацію
ідеї справедливості у кримінальному праві та гарантує право на справедливий
суд. Нагальним завданням держави Україна на етапі кардинальної судово-правової трансформації має стати забезпечення права людини на справедливий суд −
правосуддя, яке відновлює природну справедливість. Запропоновано концептуальні положення щодо проектування нормативного забезпечення кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення. Ці положення надіслані у відповідні
комітети Верховної Ради України і опубліковані в наукових виданнях, а також в
газетах «Голос України» і «День» для обговорення.
За результатами дослідження підготовлено рукопис колективної монографії
по темі дослідження: «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» та 3 науково-аналітичних записки: 1) «Щодо підвищення ефективності кримінально-правової протидії корупції в Україні»; 2) «Щодо підвищення
ефективності кримінально-правової протидії злочинам»; 3) «Щодо проектування закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення».
7. «Правові проблеми розвитку земельних відносин в аграрній сфері
України в умовах завершення земельної реформи». Науковий керівник –
д.ю.н., проф. Кулинич П. Ф. Термін виконання – І кв. 2018 р.– ІV кв.2019 р.
Виконавці: Кулинич П. Ф., Поліводський О. А., Батрин С. В.
Виконавцями теми було проаналізовано основні етапи розвитку та сучасний стан правового регулювання земельних відносин в умовах земельної реформи, статистичні дані щодо реформування земельних відносин в Україні за
період незалежності, практику застосування законодавства України щодо реформування земельних відносин. Був вивчений зарубіжний досвід правового
забезпечення розвитку земельних відносин. Виявлені шляхи вдосконалення
правового забезпечення земельних відносин в Україні на завершальному етапі
земельної реформи, пов’язаному із запровадженням ринку сільськогосподарських земель. В результаті цієї роботи виконавцями теми було сформульовано
доктринальне розуміння земельної реформи та її складової частини – реформування земельного законодавства, зміст та шляхи вдосконалення правового
забезпечення розвитку земельних відносин в Україні в постреформаційний
період. Зокрема, розроблені теоретико-правові засади земельної реформи в
Україні, напрями та зміст трансформації основних інститутів земельного права
в період земельної реформи, теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення
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правового регулювання земельних відносин в умовах завершення земельної
реформи. Нарешті, належна увага при дослідженні теми була приділена формуванню правової моделі фермероцентричного земельного ринку.
Результати дослідження теми викладені у рукописі монографії «Правові проблеми завершення земельної реформи в Україні» (обсяг – 12 а.а.), наукових записках: 1) «Обігоздатність права оренди сільськогосподарських земель державної
власності та шляхи її підвищення», а також проекті Закону України «Про внесення
змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо переходу прав оренди земель
сільськогосподарського призначення»; 2) «Правові питання запровадження фермероцентричної моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні»; 3) «Актуальні питання формування земельно-правового статусу
об’єднаних територіальних громад в Україні» та проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування на всю
територію відповідної громади в сфері земельних відносин», а також порівняльну
таблицю та пояснювальну записку до цього законопроекту.
У 2019 році розпочалася розробка 4 фундаментальних тем, а саме:
1. «Українське правознавство в антропологічному вимірі та у європейському правовому просторі: історико-юридичне дослідження».
Науковий керівник – к.ю.н., проф. Усенко І. Б. Термін виконання – І кв. 2019 р. –
ІV кв. 2021 р. Виконавці: Усенко І. Б., Музика І. В., Бондарук Т. І., Самойленко О. О.,
Іванова А. Ю., Малишев О. О., Ромінський Є. В., Худояр Л. В.
Згідно з робочим планом збиралися і опрацьовувалися матеріали з теми, формувалися теоретико-методологічні засади роботи, розроблено план-проспект
дослідження. Результати дослідження у звітному році також знайшли своє відображення у доповідях співробітників відділу на конференціях, круглих столах,
інших наукових форумах. Безпосередньо у рамках цієї НДР підготовлено та проведено низку наукових заходів, а саме: XL Міжнародна історико-правова конференція «Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському
правовому просторі: історія, сучасність, перспективи» (30 травня–3 червня
2019 р., м. Умань, видані програма і збірник матеріалів конференції); XLІ історико-правова конференція «Феномен українського права: історичні витоки та сучасна парадигма» (7–10 листопада 2019 р., м. Глухів, видана анотована програма
конференції з короткими тезами доповідей); відкрита доповідь О. О. Малишева
на тему «Проміжний досвід перекладу трактату Петра Роїзія «Decisiones de rebvs
in Sacro Avditorio Lithvanico ex appellatione ivdicatis» (Краків, 1563)» (5 лютого
2019 р., Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України) та його
ж 4 лекції на пов’язану тематику, прочитані на запрошення юридичного факультету Університету Аліканте (Іспанія).
Проміжні результати досліджень було оприлюднено у фахових наукових журналах. Низка статей біографічного характеру вийшли друком в енциклопедичних виданнях. Співробітники відділу продовжили ведення рубрики «Видатні правознавці»
Часопису Київського університету права, в якій цього року було опубліковано статті,
присвячені професорам Ф. І. Леонтовичу, О. Ф. Кістяківському, М. І. Палієнку.
2. «Конституційно-правові проблеми сучасного унітаризму: вітчизняний та
зарубіжний досвід». Наукові керівники – акад. НАН України Шемшученко Ю. С.,
д.ю.н., проф. Батанов О. В. Термін виконання – І кв. 2019 р.– ІV кв. 2020 р.
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Виконавці: Скрипнюк О. В., Ющик О. І., Антонов В. О., Мурашин Г. О.,
Гаєва Н. П., Костецька Т. А., Пухтинський М. О., Омельченко Н. Л.
Розглянуто принципи унітарного устрою держав у сучасному світі і на цій
основі виявлено особливості системи принципів унітарного устрою сучасної
Української держави; систематизовано теоретичні підходи до дослідження поняття та сутності унітаризму; охарактеризовано унітарну форму державного
устрою як елемент форми держави, класифікувавши чинники, що детермінують унітаризм; вивчено історичні умови зародження і формування українського унітаризму, проаналізовано структурно-функціональну систему унітарної держави в аспекті субсидіарності та децецентралізації публічної влади;
з’ясовано проблеми сучасного унітаризму в Україні в контексті реформи адміністративно-територіального устрою; досліджено теоретичні та прикладні
проблеми розвитку місцевого самоврядування та децентралізації публічної
влади в Україні в умовах конституційної реформи.
3. «Правове забезпечення використання сучасних інформаційних технологій у регулюванні екологічних та природоресурсних відносин». Науковий
керівник – д.ю.н., проф. Малишева Н. Р. Термін виконання – І кв. 2019 р. – ІV кв.
2021 р. Виконавці: Н. Д. Красіліч, А. М. Гурова, В. В. Семеняка, В. І. Олещенко.
Проведено вивчення та аналіз доктринальної вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства, законопроектів, які внесені до Верховної Ради
України, проектів актів Кабінету Міністрів України, практики діяльності відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з відповідної тематики, а саме: з питань державної інформаційної політики, системи
електронного врядування, формування загальнодержавної системи геопросторових даних, її інфраструктури, ведення земельного та інших кадастрів природних
ресурсів та містобудівного кадастру, використання аерокосмічних технологій
для вирішення питань управління природними ресурсами та охорони довкілля.
4. «Концептуальні засади правової політології в умовах інтеграції наукового
знання». Науковий керівник – д.політ.н., проф. Кресіна І. О. Термін виконання – І кв.
2019 р. – ІV кв. 2020 р. Виконавці: Коваленко А. А., Горбатенко В. П., Стойко О. М.,
Явір В. А., Ходаківський М. Д., Кукуруз О. В., Батанова Н. М., Тарасюк В. М.
За результатами дослідження підготовлено монографію «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації», у якій обгрунтовано
концепт правової політології як науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Розкрито теоретичний, аксіологічний, праксеологічний потенціал правової політології. Взаємодія політики
і права показана як евристична засада правової політології. Визначено понятійно-категоріальний апарат, об’єкт, предмет, принципи, функції правової політології.
Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід наукової, організаційної,
державотворчої, навчальної інституціоналізації правової політології. Аналізуються
проблеми концептуалізації політичного права як міждисциплінарного напряму досліджень. Правова політика розкривається як практична реалізація політико-правової парадигми суспільного розвитку, як інструмент модернізації суспільства.
Продовжувалось виконання 1 теми НДР «Особливості міжнародно-правового захисту цивільного населення в сучасних збройних конфліктах».
Науковий керівник – д.ю.н., проф. Денисов В. Н. Термін виконання – І кв.
2018 р. – ІV кв. 2020 р.
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Виконавці: Акуленко В. І., Кресін О. В., Савчук К. О., Дідківська О. І.,
Переверзєва О. С., Проценко І. М., Суржинський М. І.
Протягом року було опрацьовано доктринальний та нормативно-правовий
матеріал і підготовлено рукописи розділів колективної монографії. Зокрема, здійснювався юридичний аналіз змісту та практики застосування четвертої Женевської
конвенції про захист цивільного населення під час війни (1949 р.). Дана Конвенція
стала помітною віхою в розвитку міжнародного гуманітарного права, створивши
правову основу для захисту цивільного населення на окупованій території, обмеживши цим самим владу окупуючої держави, поставивши її дії під міжнародний
контроль. Нейтральність, неупередженість, відсутність дискримінації в поводженні з людьми, а також необхідність щадити цивільне населення при проведенні воєнних операцій, пронизує всі положення цієї Конвенції. Важливо, що в
її Протоколі І в якості одного з найважливіших принципів міжнародного гуманітарного права встановлено обов’язок воюючої сторони проводити відмінність між
воєнними об’єктами, з одного боку, та цивільним населенням і цивільними об’єктами, з іншого боку, та відповідно направляти свої дії проти воєнних об’єктів.
Окрім того, відповідно до результатів конкурсу дослідницьких проектів
установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук, що виконувались за
КПКВК 6541230 та розпорядження Президії НАН України від 31.05.2019 р.
№ 333 виконувався проект «Правове забезпечення євроатлантичного курсу
України». Науковий керівник – д.ю.н., професор Скрипнюк О. В. Термін виконання – червень-грудень 2019 р. Виконавці: Шемшученко Ю. С., Кресіна І. О.,
Антонов В. О., Горбатенко В. П., Явір В. А., Батанова Н. М., Стойко О. М.,
Савчук К. О., Ходаківський М. Д., Омельченко Н. М.
У підсумку розроблено пропозиції щодо стратегії забезпечення євроатлантичного вектора України, його впливу на вдосконалення законодавства України,
забезпечення в Україні європейських стандартів прав людини. Визначено реальний рівень юридичної і політичної відповідальності влади за забезпечення євроінтеграції. Отримані теоретичні і практичні результати дослідження, зокрема висновки щодо посилення забезпечення суверенітету та територіальної цілісності
України в контексті євроатлантичної інтеграції, які узагальнено в підготовленій
аналітичній доповіді «Правове забезпечення євроатлантичного курсу України»
(2 д. а.) та в колективній монографії «Євроатлантичний вектор України».
У рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН
України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» виконувався
проект «Національна правова система в умовах глобалізації: вектор
удосконалення». Науковий керівник – д.ю.н., професор Оніщенко Н. М.
Термін виконання – червень-грудень 2019 р. Виконавці: Скрипнюк О. В.,
Шемшученко Ю. С., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І., Сунєгін С. О.
За результатами дослідження виконані наступні завдання: проаналізовано
проблеми модернізації національної правової системи в умовах сучасних
трансформаційних змін; з’ясовано роль та значення глобалізації у розвитку
національної правової системи з урахуванням її ціннісної основи; визначено
основні напрями удосконалення механізму правового регулювання як динамічної складової правової системи; сформульовано пропозиції щодо шляхів реформування та оновлення правової системи України в умовах євроінтеграції,
підготовлено аналітичну доповідь «Національна правова система в умовах гло-
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балізації: чинники реформування та оновлення» для органів державної влади
України та наукові публікації за темою дослідження у фахових юридичних виданнях України.
У межах цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України
«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» виконувався проект: «Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної
цілісності України». Науковий керівник – д.ю.н., ст.н.с. Кресін О. В. Термін
виконання – червень-грудень 2019 р Виконавці: Савчук К. О., Проценко І. М.
У ході виконання наукового проекту було вивчено досвід організації та
проведення миротворчих операцій силами швидкого реагування ЄС (EUFOR);
здійснено комплексний аналіз правового регулювання питань організації (зокрема, ухвалення рішень) та проведення миротворчих операцій силами швидкого реагування ЄС (EUFOR); проаналізовано досвід проведення миротворчих
операцій військовими силами НАТО; вивчено засади міжнародно-правового
регулювання питань організації (зокрема, ухвалення рішень) та проведення
миротворчих операцій НАТО; досліджено досвід миротворчої діяльності
ОБСЄ; проаналізовано міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ОБСЄ; вивчено міжнародно-правові засади співробітництва ЄС, НАТО
та ОБСЄ з Організацією Об’єднаних Націй у сфері миротворчості; досліджено
практику реалізації ЄС, НАТО та ОБСЄ доктрини розподілених обов’язків
при здійсненні ними миротворчої діяльності, підготовлено наукову записку
«Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України» для
органів державної влади України та наукові публікації за темою дослідження у
фахових юридичних виданнях України.
У рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних
досліджень на 2018–2022 рр. виконувався науковий проект «Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності». Етап ІІ «Правові засади
формування та розвитку внутрішнього ринку послуг щодо дистанційного
зондування землі з космосу». Термін виконання: лютий-грудень 2019 р. Науковий
керівник – д.ю.н., проф. Малишева Н. Р. Виконавці: Семеняка В. В., Гурова А. М.
За результатами роботи визначено правові засади функціонування вітчизняного ринку космічних інформаційних послуг з ДЗЗ (дистанційне зондування
Землі з космосу) за рахунок як інтегрування України у європейські та світові
програми з ДЗЗ, так і створення Національної системи ДЗЗ.
Для досягнення цієї мети проведено комплексне дослідження сучасного
міжнародно-правового режиму використання даних ДЗЗ, космічних політик та
законодавства зарубіжних країн у сфері ДЗЗ, а також законопроектів та чинного
законодавства України, які стосуються державного регулювання діяльності з
ДЗЗ. Зокрема, досліджено регулювання надання інформаційних послуг за допомогою ДЗЗ в 10 країнах світу. Узагальнено відповідний досвід, який розглядається шляхом виділення кількох правових моделей вирішення відповідного
питання в зарубіжному законодавстві. В контексті поточного реформування
космічного законодавства України для стимулювання комерціалізації космічної діяльності висловлено пропозиції щодо адекватного інтегрування відносин
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із ДЗЗ у вітчизняне правове поле. Підготовлено серію наукових публікацій в
українських і зарубіжних фахових виданнях, аналітичний звіт.
Окрім зазначеного, 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-правових 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.
На безпосереднє звернення органів державної влади або відповідно до доручення Президії НАН України надавалися наукові роз’яснення, правові позиції щодо
окремих дискусійних питань застосування національного законодавства України.
Серед них: для Офісу Президента України – 3, Верховної Ради України – 15,
Кабінету Міністрів України – 4, Служби безпеки України – 3, НАБУ – 8, НАЗК – 6,
Київської міської державної адміністрації – 1, Генеральної прокуратури України –
4, Конституційного Суду України – 17, Верховного Суду – 2, Національного космічного агентства – 1 та ін. Зокрема: колективом авторів (Шемшученко Ю. С.,
Скрипнюк О. В., Андрійко О. Ф., Оніщенко Н. М., Крсін О. В., Горбатенко В. П.,
Кресіна І. О., Стойко О. М., Явір В. А.) підготовлено та направлено до Офісу
Президена України, Верховної Ради України наукову записку «Питання вдосконалення державного управління та забезпечення ефективності діяльності органів
державної влади в Україні»; наукову записку «Актуальні питання формування земельно-правового статусу об’єднаних територіальних громад в Україні», проект
Закону України «Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України
та інших законодавчих актів України щодо поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування на всю територію відповідної громади в сфері земельних
відносин», порівняльну таблицю та пояснювальну записку до зазначеного законопроекту, які були направлені до Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України, Міністерства аграрної політики та продовольства України; висновок щодо доктринального визначення належних способів повоновлення договору оренди землі для Верховного Суду (Кулинич П. Ф.); наукову записку «Щодо
удосконалення правового регулювання екологічних відносин в умовах децентралізації влади в Україні» – для Мінстерства екології та природних ресурсів України
(Малишева Н. Р.); наукову записку «Моделі правового регулювання діяльності у
сфері ДЗЗ у світі: досвід для України» – для Державного космічного агентства
України (Малишева Н. Р., Гурова А. М.) та ін.
Академіка НАН України Шемшученка Ю. С., Скрипнюка О. В., Оніщенко Н. М.
було призначено членами НКР (нуково-консультативної ради) Конституційного
Суду України. Оніщенко Н. М. – обрано за конкурсом Головою галузевої експертної
ради 08 (Право) Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
О. О. Малишев активно співпрацює з ВГО «Спілка археологів України», з
кінця минулого року є членом її правління.
Після початку роботи Верховної Ради України VIII скликання І. Б. Усенко
та Є. В. Ромінський у рамках експертних програм Харківської правозахисної групи здійснюють щотижневий експрес-огляд законотворчої діяльності
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Верховної Ради України. За чотири роки з кінця листопада 2014 року до середини грудня 2019 року побачило світ близько 240 оглядів (у 2019 р. – 30).
На порталі ХПГ періодично розміщуються також великі аналітичні статті співробітників відділу з приводу окремих законопроектних ініціатив. Деякі з них
мають аудиторію понад 60 000 читачів. У звітному році А. Ю. Іванова підготувала 3 таких статті щодо права народної законодавчої ініціативи і щодо вето
Президента (понад 4 150 переглядів).
Протягом 2019 року Інститут продовжує підтримувати традиційно усталені
наукові зв’язки із зарубіжними науково-дослідними установами, вузами та факультетами юридичного профілю, міжнародними організаціями. Зокрема, співробітники Інституту представляли Україну у міжнародних урядових та міжнародних
неурядових організаціях, є членами редакційних колегій зарубіжних юридичних
наукових видань, брали участь в науково-практичних заходах, організованих міжнародними організаціями, зарубіжними державами та їх науковими осередками.
13 травня 2019 року в Інституті пройшла презентація українського, англійського та російського видань книги д.ю.н. О. В. Кресіна «Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст.», на якій виступили іноземний член НАН України У. Е. Батлер (США)
та професор Ч. Варга (Угорщина).
30 жовтня 2019 р. Радою молодих учених інституту (голова ради –О. О. Малишев)
було організовано проведення Х Міжнародної науково-практичної конференції
«Auctoritate magis quam imperio. Юридична наука у громадянському суспільстві»
(до 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України). У
конференції взяли участь закордонні колеги з Іспанії, Італії, Білорусі, Польщі та
Литви. Збірка конференції містить статті сімома мовами (іспанська, білоруська,
польська, українська, російська, англійська, литовська). До статей литовською та
іспанською мовами були підготовлені розгорнуті українські анотації.
19 грудня 2019 р. в Інституті пройшли урочисті заходи на честь 80-річного
ювілею іноземного члена НАН України, професора У. Е. Батлера. Зокрема, відбулася презентація виданої до цієї події книги «Батлер У. Е. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей».
Інститут продовжує підтримувати активні робочі стосунки із закордонними
ученими, зокрема, з Литви (Вільнюський університет), Білорусі (Національний
Центр законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь, Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН РБ, Інститут історії
НАН Білорусі, юридичний факультет Білоруського державного університету)
та Іспанії (факультет філософії та літератури Університету Сарагоси, юридичний факультет Університету Аліканте).
В рамках МАІП розвиваються індивідуальні наукові контакти, зокрема надається консультативна допомога іноземним вченим щодо літературних та архівних джерел українського походження.
У 2019 році відділом міжнародного права та порівняльного правознавства
Інституту було налагоджено співпрацю із кафедрою європейського права юридичного факультету Університету Палацького (Оломоуц, Чехія), що очолюється доктором юридичних наук Надією Шишковою. Зокрема, д.ю.н. В. Н. Денисов підготував
рецензію «Нові реальності в праві Європейського Союзу» (передана до опублікування до щорічника наукових праць «Правова держава») на дві праці: «From
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Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analyses» (Ed. by Nadezda
Siskova. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 305 р.) та «The European Union – What
is Next? A Legal Analysis and Political Visions on the Future of the Union». (Nadezda
Siskova [ed.]. Walters Kluwer, 2018. 348 p.). Окрім цього, до авторського колективу
обох монографій увійшла співробітниця відділу, к. ю. н. Л. Г. Фалалєєва.
Крім того, співробітники Інституту публікували наукові праці у зарубіжних
юридичних виданнях та проходили наукові стажування у закордонних університетах (Кресін О. В. (жовтень 2019 р. – червень 2020 р.) – у Школі Східної Європи
Варшавського університету та Фонду імені Криштофа Скубішевського у м. Варшава
(Республіка Польща) з 1 жовтня 2019 р. по 31 травня 2020 року, Суржинський М. І.
проходив навчання у Bertelsmann Scholarship з тематики Data Science).
Координація наукових досліджень здійснювалась у таких напрямах: залучення провідних співробітників Інституту до участі у виданнях, які готуються
в закладах вищої освіти та навпаки; надання науково-методичної допомоги
державним установам, науковим та навчальним закладам України; погодження
тем дисертаційних досліджень, керівництво аспірантами і здобувачами інших
установ і міст України; рецензування наукових праць, опонування кандидатських та докторських дисертацій, участь у конференціях та круглих столах,
організованих Інститутом спільно з міжнародними організаціями, органами
державної влади України, громадськими організаціями та ЗВО України.
Співробітники Інституту: Скрипнюк О. В., Пархоменко Н. М.. Кресіна І. О.,
Савчук К. О., Сімутіна Я. В., Явір В. А., Банчук О. В. увійшли до авторського
колективу Національної доповіді Національної академії наук України
«Євроатлантичний вектор України».
У звітному році поновила діяльність Комісія історії українського права
при Президії НАН України, затверджені її склад і нове положення про комісію. Відділ історико-правових досліджень є базовим осередком комісії (Ю. С. Шемшученко – голова комісії, О. В. Скрипнюк, І. Б. Усенко та
О. Н. Ярмиш – заступники голови, А. Ю. Іванова – вчений секретар комісії).
МАІП разом з секцією та Інститутом у травні–червні та листопаді цього
року організували дві історико-правові конференції у м. Умань та м. Глухів.
Значний обсяг роботи з координації наукової діяльності проводиться в рамках Ради молодих вчених.
Співробітниками Інституту було підготовлено низку науково-правових експертиз на замовлення фізичних та юридичних осіб щодо доктринального тлумачення та застосування законодавства України.
Окремим напрямом діяльності Інституту було проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука: сучасний стан та перспективи
розвитку». До 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України (14 травня 2019 р., м. Київ); Х Міжнародна науково-практична конференція «Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики»
(16 квітня 2019 р., м. Київ); Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (18–19 квітня 2019 р.);
XL історико-правова конференція «Українське правознавство в антропологічному
вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи»
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(30 транвя – 1 червня 2019 р. м. Умань); Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди» (31 травня 2019 р., м. Київ); Круглий стіл «Питання вдосконалення
державного управління та забезпечення ефективності діяльності органів державної влади в Україні» (25 червня 2019 р., м. Київ); Науково-практичний круглий стіл
«Справа про скіфське золото: поточний стан та перспективи» (30 липня 2019 р.,
м. Київ); Урочисте засідання з нагоди 1530-ліття Битви при Вероні «Українські
остготи і їх цивілізаційний чин» (27 вересня 2019 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція «Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві. До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України» (30 жовтня 2019 р., м. Київ); Круглий стіл «Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів»
(1 листопада 2019 р., м. Київ); ХLІ історико-правова конференція «Феномен українського права: історичні витоки та сучасна парадигма» (7-10 листопада 2019 р.,
м. Глухів); Відкрите засідання Комісії історії українського права при Президії
Національної академії наук України (10 листопада 2019 р., м. Глухів); «Не карою
єдиною! Проблеми модернізації системи протидії злочинності в Україні: ІІI київський полілог» (15 листопада 2019 р., м. Київ).
Окрім цього, співробітники Інституту протягом звітного періоду брали
участь в роботі наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо, організованих іншими науковими осередками України та зарубіжних країн.
За підсумками наукових досліджень у 2019 році Інститутом видано 17 монографічних праць, 13 збірників наукових праць, 6 журналів, 1 практичний посібник, 1 енциклопедія. Зокрема опубліковані: монографії: Правова держава.
Випуск 30. До 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України. 1949–2019. К. : «Юридична думка», 2019. 606 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. 2 : Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні. Київ : Вид-во «Юридична
думка», 2019.; Костенко О. М. Natura Incognita. Про соціальну природу та її
закони: зб. філософ. есе. Одеса : Фенікс, 2019. ; Костенко О. М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закони. Івано-Франківськ : Петраш К. Т.,
2019. 72 с. ; Ахмедов В. А. Кримінально-правова охорона правосуддя в
Азербайджанській Республіці та Україні: теоретико-порівняльне дослідження :
монографія / Вусал Алігісмат огли Ахмедов. Одеса : Фенікс, 2019. 426 с.;
Бабанли Р. Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади.
Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 488 с. ; Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В.,
Оніщенко Н. М. та ін. Національна правова система в умовах глобалізації : чинники реформування та оновлення : науково – аналітична доповідь. Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ. 2019. 108 с.;
Макаренко Л. О. Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження. К. : Парламентське видавництво. 2019. 576 с.; Kresin O. V. Comparative
Legal Studies: 1750 to 1835. Approaches to Conceptualization: In 2 vols. / Edited
and translated by W. E. Butler. London : Wildy, Simmonds & Hill, 2019. Volume I.
XXXV+292 p.;. Kresin O. V. Comparative Legal Studies: 1750 to 1835. Approaches
to Conceptualization : In 2 vols. / Edited and translated by W. E. Butler. London :
РОЗДІЛ 11 • Наукове життя
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Wildy, Simmonds & Hill, 2019. Volume II. XVII+413 p.; Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України : наукове
видання / Кресін О. В. (кер. авт. кол., наук. ред.), Проценко І. М., Савчук К. О.,
Стойко О. М. Вид. друге. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.
232 с.; Peacekeeping Operations in Ukraine / ed. by O. V. Kresin; transl. and ed. by
W. E. Butler. London : Wildy, Simmonds & Hill, 2019. 204 p.; Правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України. Наукова записка / Кресін О. В. (кер.
авт. кол., наук. ред.), Кресіна І. О., Проценко І. М., Савчук К. О. Київ : Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019.; Горбатенко В. П.
Футурологія і політика. Київ : Академвидав, 2019. 288 с.; Правова політологія. Проблеми концептуалізації та інституціоналізації : монографія /
Кресіна І. О. – кер. проекту, Батанова Н. М., Горбатенко В. П., Коваленко А. А.,
Кукурурз О. В., Стойко О. М., Тарасюк В. М., Ходаківський М. Д., Явір В. А.
Київ : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019.
300 с.; Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України. Відповідальний редактор Н. Р. Малишева. Харків, «Право», 2019 р. –
304 с.; Актуальні проблеми фінансової децентралізації в Україні: 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, 2019. 88 с. Збірники наукових праць: Батлер У. Е. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей / упор. і наук. ред. О. В. Кресін. Київ :
Логос, 2019. 572 с.; Держава і право. Збірник наукових праць. Серія юридичні
науки. Випуск 83. К. : ІДП НАНУ, 2019. 367 с.; Держава і право. Збірник наукових праць. Серія політичні науки. Випуск 83 К. : ІДП НАНУ, 2019. 215 с.;
Держава і право. Збірник наукових праць. Серія юридичні науки. Випуск 84.
К. : ІДП НАНУ, 2019. 187 с.; Держава і право. Збірник наукових праць. Серія
політичні науки. Випуск 84. К. : ІДП НАНУ, 2019. 130 с.; Держава і право.
Збірник наукових праць. Серія юридичні та політичні науки. Випуск 85. К. :
ІДП НАНУ, 2019. 439 с.; Держава і право. Збірник наукових праць. Серія політичні науки. Випуск 86. К. : ІДП НАНУ, 2019. 320 с.; Еколого-правовий статус людини і громадянина : ретроспективний та перспективний погляди : зб.
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня
2019 року) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України / за заг. ред.
Краснової М. В., Коваленко Т. Г. Чернівці: Кондратьєв А. В. 2019. 392 с.;
Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи: матеріали XL Міжнародної історико-правової конференції, 30 травня–3 червня 2019 р., м. Умань / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), А. Ю. Іванова (відп. секр.), 102 с. (6 д.а.). Київ–Херсон,
2019.; Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (голова), О. О. Малишев (заступник голови), А. М. Гурова (секретар), Київ : Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 224 с.; Проблеми розвитку ад-
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міністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Київ,
01 листопада 2019 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, 2019. 304 с.; Феномен українського права: історичні витоки та сучасна
парадигма : Анотована програма XLI історико-правової конференції (7–10 листопада 2019 р. м. Глухів) / ред. колегія: І. Б. Усенко, А. Ю. Іванова. Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків права. Київ, 2019. 29 с.; Міжнародний судовий форум. Судовий захист
природного довкілля та екологічних прав (м. Київ, 7 листопада 2019 року):
Збірник матеріалів. Київ. 2019. 192 с. Навчальні посібники та підручники:
Система органів державної влади з правоохоронними функціями в Україні : навчально-методичний посібник. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; за заг.
ред. О. Ю. Бусол. Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2019. 439 с. Журнали: Альманах
права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики.
Випуск 10. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2019. 364 с.; Судова апеляція. Науково-практичний журнал. ТОВ «Видавництво
«Юридична думка», 2019. № 1. 143 с.; Судова апеляція. Науково-практичний
журнал. ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2019. № 2. 142 с.; Судова
апеляція. Науково-практичний журнал. ТОВ «Видавництво «Юридична
думка», 2019. № 3. 100 с.; Судова апеляція. Науково-практичний журнал.
ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2019. № 4. 168 с.; „Studia Politologica
Ucraino-Polona”. Випуск 9. За редакцією В. Горбатенка та Ірени СтавовиКавки. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Польська
академія мистецтв і наук, Польське наукове товариство у Житомирі. ЖитомирКиїв-Краків : Вид-во Євенка О., 2019. 320 с.; Енциклопедія міжнародного
права: У 3 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін. ;
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М–Я. К. :
Академперіодика, 2019. 992 с.
Статті у міжнародних виданнях, індексованих у науково-метричній базі Scopus, Web of Science, Copernicus та ін.: CIVIL LIABILITY OF
POLICE OFFICERS IN FRANCE Skrypniuk Oleksandr, Institute of State and Law.
V. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine Kresina Iryna, Institute of State
and Law. V. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine Dorokhina Yuliia,
V. I. Vernadsky Taurida National University Zolotarova Nataliia, National Academy
of Internal Affairs Petrenko Oksana, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University. //Journal of legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 5, 2019;
Skrypniuk O. V., Bohdan M. H., Vasylynchuk V. I., Oliinyk O. S., Rubashchenko M. A.
Criteria and Basic Signs of the Lawful Protection of the Person’s Interests from
Socially Dangerous Encroachment as a Factor, which Excludes Criminality of an Act :
International Experience // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019.
Vol. 22, Issue 4. Available at : https://www.abacademies.org/articles/criteria-and-basicsigns-of-the-lawful-protection-of-the-persons-interests-from-socially-dangerous-encroachment-as-a-factor-which-8565.html; Onischenko N., Suniehin S. Public Servant:
Legal and Ethical Dimensions in the Context of Contemporary Realities. Journal
of legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 21. Special Issue 1. 2018. URL :
https:// www.abacademies. org/articles/Public-servant-legal-and-ethical-dimensionsРОЗДІЛ 11 • Наукове життя
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in-the-context-of-contemporary-realities-1544-0044-21-s1-261.pdf.; Onischenko N.,
Bobrovnik S. Актуальність права: деякі детермінанти визначення. Journal of
Advanced Research in Law and Ecomonics. Volume X, Issue 1(39), Spring 2019;
Nataliia M. Parkhomenko, Tetyana I. Tarakhonych, V. M. OFFICIAL DOCUMENT
AS LEGAL ACTION: EESENTIAL DIMENTIONS // Journal of Legal, Ethical and
Regulatory, Volume 2, Issues 6.
У інших закордонних виданнях: Батанов О. В. , Лощихін О. М., Лощихіна І. М.
Зовнішні функції сучасної держави в умовах глобалізації: концептуально-конституційні аспекти // Fundamental and applied researches in practice of leading
scientific schools. Volume 32, Number 2. р. 11–18. 1 д. а. (Канада).; Оніщенко Н. М.,
Тарахонич Т. І. Правова система: від теорії до прагматики.Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU: countries comparative analysis. Colllective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing».
2019. Volume 2. P. 24–42.; Оніщенко Н. М., Сунєгін С. О. Розвиток правової системи України: соціальний контекст. Visegrad Journal of Human Rights. 2019.
№ 2 (Volume 2). С. 97–102; Пархоменко Н. М. Удосконалення теоретичних засад законотворчості в Україні як завдання юридичної науки на сучасному
етапі//Intrnetionai scientific and practical conference “New challenges of legal science in Ukraine and EU countries” Miskolc. Hungary. April 19–20, 2019. Miskolc :
Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. С. 48–51.; Малишева Н. Р. New boundaries
of the Environmental Law of Ukraine // Yearbook of Ukrainian Law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V.Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2019. – 2011.
№ 11. 472 p. P. 327–336.; Vasyl Semenyaka. The Current State of Deregulation of
Space Activities in Ukraine / V. Semenyaka // Advanced Space Law, Volume 3. 2019.
С. 108–119; Nataliia M. Parkhomenko Transforming Ukraine’s legal system in terms
of European integration. Recht der Osteuropäischen Staaten. 03 / 2019.
Поряд з науково-дослідною і науково-організаційною роботою наукові
співробітники Інституту беруть участь у навчальному процесі, читаючи повний курс лекцій або спецкурси, були членами ДЕКів у закладах вищої освіти
України, виступають з лекціями та науковими доповідями, а також в друкованих і електронних засобах масової інформації.
Співробітники Інституту взяли участь у заходах, організованих з нагоди 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАНУ.
Зокрема, 13 травня 2019 року в урочистому відкритті меморіальної дошки на
честь засновника Інституту та її першого директора, академіка НАН УРСР
Володимира Михайловича Корецького.
Проведено також низку просвітницьких заходів та акцій, які отримали висвітлення в ЗМІ на: «5 каналі» телебачення (прямий ефір); «24 каналі» телебачення; Радіо Свобода; телеканалі «Рада»; Газета «День» та ін.
В аспекті розвитку наукового потенціалу співробітників Інституту необхідно зазначити, що в цьому році було захищено 3 докторські дисертації:
Л. О. Макаренко, по спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; А. Ю. Бабаскіним по спец. 12.00.03 – цивільне право;
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; Я. В. Сімутіною,
по спец. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.
У докторантурі та аспірантурі Інституту протягом року навчалося 104 особи
в т. ч. на умовах бюджетного фінансування – 15 осіб, за контрактами навчалося
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89 аспірантів; за контрактами в докторантурі навчалося 4 особи.
Кількість зарахованих: 19 (5 – денної; 14 – заочної форм навчання), з них за
контрактом – 14.
В Інституті активно функціонує 3 спеціалізовані вчені ради, в яких проводиться
захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 – історія та теорія держави і права;
історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право та місцеве
самоврядування; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.11 – міжнародне право; 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.06 – земельне право;
аграрне право; екологічне право та природоресурсне право; 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. За звітний період 2019 р. в радах проведено
захист 13 докторських та 27 кандидатських дисертацій.
Протягом року стипендію Президента України для молодих вчених отримували С. В. Батрин, А. В. Гурова, О. О. Малишев.
Творчі досягнення співробітників Інституту були відзначені у зв’язку з 70-річчям від дня заснування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України. За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку
наукових кадрів провідних співробітників нагороджено державними нагородами, а
саме: В. Ф. Сіренка – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; Н. Р. Малишева –
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; П. Ф. Кулиничу та В. П. Горбатенку присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Крім того, нагороджені: Почесною грамотою Верховної Ради України:
В. П. Горбатенко, О. В. Батанов, О. В. Кресін; Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України: І. Б. Усенко; Подякою Кабінету Міністрів України:
М. В. Венецька, К. О. Савчук, Т. І. Тарахонич; Почесною грамотою Президії
НАН України: В. І. Акуленко, Г. П. Тимченко, О. М. Стойко, В. А. Явір,
Я. В. Сімутіна, В. І. Олещенко, А. Ю. Бабаскін, Н. І. Овчіннікова; Подякою
Президії НАН України: Г. О. Мурашин, О. Л. Богініч, М. О. Пухтинський,
Н. В. Воротіна, Л. О. Макаренко, О. С. Переверзєва; Відзнакою Президії НАН
України «За професійні здобутки»: Н. К. Ісаєва, Н. О. Давидова; Відзнакою
Президії НАН України для молодих учених «Талант, Натхнення, Праця»:
О. В. Малишев; Подякою Голови Київської міської державної адміністрації
В. В. Кличка: В. О. Антонов, І. Ф. Севрюкова, О. Л. Львова, О. В. Кукуруз,
М. Д. Ходаківський, І. М. Проценко, А. С. Нерсесян, Н. Л. Омельченко,
Н. М. Батанова; Почесною грамотою Союзу юристів: О. О. Самойленко,
А. Ю. Іванова, І. В. Музика, Т. І. Бондарук, Т. А. Костецька, Л. Є. Кисіль,
Н. П. Гаєва, М. І. Сірий, О. М. Молявко, Л. В. Худояр, В. П. Тимощук,
В. Н. Кубальський; Орденом «За заслуги» І ступеня Союзу юристів України:
акад. НАН України Ю. С. Шемшученко; Орденом «За заслуги» ІІ ступеня
Союзу юристів України: член-кор. НАН України В. Ф. Сіренко; Орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня Союзу юристів України: О. В. Скрипнюк.
За заслуги перед Українським народом трудовий колектив Інституту нагороджено Грамотою Верховної Ради України та Почесною Грамотою Союзу
юристів України.
Лауреатом премії Президента України для молодих вчених у 2019 році за роботу
«Моральні засади правомірної поведінки» став Сунєгін Сергій Олександрович.
РОЗДІЛ 11 • Наукове життя
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Таким чином, можна стверджувати, що Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України в цілому виконав поставлені перед ним
завдання. Колективом Інституту було видано низку монографічних праць,
розроблено і подано до органів влади низку заслуговуючих на увагу пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення Конституції та законодавства України.
При цьому необхідно зазначити, що сучасна українська академічна юридична наука нині переживає складний період, насамперед через незадовільне
фінансування і загальне недалекоглядне ставлення влади, в якому дедалі більше
знаходить втілення суто прагматичний підхід до оцінки наукових досліджень,
намагання обмежити свободу наукової творчості.
За цих обставин вважаємо за необхідне не лише послідовно боротися за
утвердження в Україні верховенства права, що є статутним завданням інституту,
а й значно активніше з юридичних позицій розкривати суспільну шкідливість
дій, які сприятимуть послідовному нищенню фундаментальної науки, загалом,
і соціогуманітаристики, зокрема. Серед іншого потрібно протидіяти і згубним
процесам в самому академічному середовищі: формалізації оцінювання наукової діяльності, так званій скопусоманії, схилянням перед зарубіжними авторитетами, розвитку комплексу меншовартості тощо. У зв’язку із цим вчена рада
Інституту вважає за доцільне у 2020 р. зосередити зусилля Інституту на такому.
Продовжити наукові дослідження проблем здійснення конституційної, судової реформ в Україні, децентралізації виконавчої влади, боротьби з корупцією,
забезпечення національної безпеки у контексті агресії Росії на Сході України, а
також правових аспектів європейської та міжнародної інтеграції України.
Актуалізувати фундаментальні дослідження в галузі теорії конституційного права та національної юридичної доктрини, пов’язані з модернізацією
Конституції України.
Вжити заходи щодо виконання постанови Президії НАН України від
20.11.2019 № 286 «Щодо подальшого реформування НАН України з метою
підвищення ефективності її діяльності».
Згідно розпорядження НАН України від 16.10.2019 р. № 551 «Про проведення чергової атестації наукових працівників установ НАН України», провести чергову атестацію наукових працівників Інституту у березні-квітні 2020 р.
У зв’язку із завершенням навчання в аспірантурі за новими вимогами, провести у 2020 році акредитацію освітньої програми 081 «Право».
Активізувати роботу у 2020 році і у наступних роках по підготовці докторів
і кандидатів юридичних наук та омолодженню наукових кадрів.
Посилити зв’язки Інституту з практикою державно-правового будівництва,
провести методологічний семінар з цих питань.
Розширити напрацювання концепцій законодавчих актів, участі у підготовці
законопроектів та проектів інших документів і наукових експертних висновків.
Розширити співпрацю з комітетами Верховної Ради України з метою реалізації конституційної реформи і пов’язаних з нею законопроектів.
Забезпечити подальше напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо співпраці з Київською міською радою (Київською міською державною адміністрацією).
Започаткувати видання «Електронної історико-правової бібліотеки», активізувати заходи щодо представлення наукової продукції інституту в цифровому
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вигляді у мережі Інтернет та через видання на електронних носіях.
Постійно здійснювати заходи щодо розширення та оновлення сайту
Інституту у мережі Інтернет, активізувати популяризацію видань Інституту
в засобах масової інформації та на електронних носіях; здійснити роботи по
створенню електронного каталогу наукової бібліотеки Інституту в рамках реалізації Програми інформатизації НАН України.
Розширити міжнародне наукове співробітництво у правовій сфері, зокрема, з науковими установами США, Білорусі, Литви, Молдови, Польщі,
Угорщини, Чехії тощо.
Активізувати участь у підготовці національних енциклопедичних видань,
в т. ч. «Великої української юридичної енциклопедії», а також підготувати електронну версію «Енциклопедії міжнародного права».
РОЗДІЛ 11 • Наукове життя

В. Н. ДЕНИСОВ,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

ДО 70-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
13 травня 2019 року Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України відзначив 70-річчя свого створення як академічної установи, широко відомої в
Україні та за її межами. Він був заснований у 1949 році як Сектор держави і права
АН УРСР і згодом перетворений в Інститут, ставши одним з найавторитетніших центрів юридичної науки в Україні, якому присвоєно славетне ім’я його засновника і
першого директора академіка АН УРСР Володимира Михайловича Корецького.
В наш час в Інституті працює 80 науковців, у тому числі 79 докторів і кандидатів наук. Серед них 1 академік та 1 член-кореспондент НАН України, 14 академіків
та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 11 заслужених юристів України, 10 лауреатів Державної премії України. За 70 років наукової діяльності Інституту його науковцями опубліковано близько 750 монографій, понад 350 підручників, збірників,
довідників і словників, тисячі наукових статей з найактуальніших правових проблем, в тому числі теорії та історії держави і права, конституційного права, адміністративного права, міжнародного права та порівняльного правознавства. Серед
них шеститомна «Юридична енциклопедія», десятитомна «Антологія української
юридичної думки», тритомна «Енциклопедія міжнародного права».
У цей же день на фасаді будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 42 у
місті Києві, в якому протягом 1949–1984 років проживав В. М. Корецький, на
його честь було встановлено меморіальну дошку. У її відкритті взяли участь:
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України академік НАН України В. А. Смолій; директор Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України академік НАН України Ю. С. Шемшученко;
іноземний член НАН України професор школи права Пенсільванського університету У. Е. Батлер; суддя Європейського суду з прав людини у відставці
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доктор юридичних наук, професор В. Г. Буткевич; завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В. Н. Денисов; ректор Київського університету права
НАН України професор Ю. Л. Бошицький; науковці Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України; викладачі та студенти Київського університету права НАН України. Виступаючі наголошували на непересічному значенні внеску В. М. Корецького у вітчизняну юридичну науку, міжнародно-правову науку та кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного права.
У виступі В. Н. Денисова, який понад 20 років тісно співпрацював з
В. М. Корецьким, розвиваючи його соціологічну школу права, що охоплює дослідження проблем історії держави і права, цивільного права, міжнародного
приватного права та міжнародного права, сказано наступне: «Користуючись
цією нагодою, важливо ще раз віддати велику шану Володимиру Михайловичу
Корецькому як всесвітньо відомому українському вченому, багатогранна діяльність якого безпосередньо пов’язана з багатьма здобутками вітчизняної юридичної науки, в якій він досяг високих вершин, виходячи з практичних вимог
свого часу, насиченого історичними подіями всесвітнього значення.
Широко відомим ім’я В. М. Корецького стало ще в 20-ті роки минулого
століття, коли він обіймав посаду професора Харківського юридичного інституту. Вже тоді В. М. Корецький створив новаторську концепцію міжнародного
господарського права, в якій все більшого значення набула організаторська
роль держав як безпосередніх учасниць міжнародних економічних відносин.
Структура цієї моделі В. М. Корецького знайшла свій подальший розвиток в
міжнародному праві як нової галузі міжнародного права, що почала формуватися в цей час під впливом інституціоналізації міжнародних відносин як таких,
включаючи їх економічну складову.
З утворенням у 1945 році Організації Об’єднаних Націй та набуттям Україною в ній членства на правах засновниці в числі інших 50-ти держав Володимир Михайлович Корецький, згідно з рішенням Уряду, створює у 1949 році в
Академії наук України Сектор держави і права, перетворений згодом в Інститут.
З цього часу тематика міжнародного права стає однією з найважливіших напрямів досліджень Інституту, віддзеркалюючи в своєму поступовому русі небачений в міжнародно-правовій історії розвиток, якому не змогла перешкодити навіть «холодна війна», що велася між двома наддержавами США та СРСР разом
з їх союзниками. Значне місце в ній посіли дослідження, пов’язані з діяльністю
України на міжнародній арені, особливо її участь в: головних і допоміжних органах ООН; спеціалізованих установах ООН, перш за все в Міжнародній організації праці та Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури; та
міжнародних конференціях з кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права, які також проводилися в рамках або під егідою ООН.
В. М. Корецький був першим представником СРСР в Комісії міжнародного
права, створеної Генеральною Асамблеєю ООН з метою кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права. Він був першим представником СРСР
в Комісії прав людини ООН, взявши активну участь у розробці всесвітньо визнаної Загальної декларації прав людини 1948 року. Він був заступником голови редакційного комітету цієї Комісії, яку очолювала Елеонора Рузвельт –
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дружина вже покійного тоді Президента США Ф. Д. Рузвельта, який зробив
великий вклад у створення та зміцнення Антигітлерівської коаліції і розгром
нацистської Німеччини та її союзників, особливо мілітаристської Японії.
Вінцем діяльності В. М. Корецького як визнаного у світі фахівця з міжнародного права стало обрання його у 1960 році на XV сесії Генеральної Асамблеї
ООН і Ради Безпеки ООН суддею Міжнародного Суду ООН строком на 9 років, а саме з 1961 р. по 1970 р. Виходячи з високих професійних та людських
якостей В. М. Корецького, колеги-судді Міжнародного Суду у 1968 році обрали
його своїм віце-президентом. Видатний польський учений-міжнародник Манфред Ляхс, який в той час також був суддею цього Суду, характеризуючи в ньому
діяльність В. М. Корецького, зазначає: «Кожний завжди знаходив Корецького
готовим вступити у тривалу дискусію не лише з правових питань, а й з міжнародних чи філософських; він виявляв жвавий інтерес до усіх граней життя.
Невтомний читач він завжди вражав тих, хто його не знав, своїм блискучим енциклопедичним рівнем культури, яким ніколи не хизувався, але постійно виявляв.
Він ніколи не наполягав, не вважав свою точку зору найбільш справедливою,
намагаючись через діалог з’ясувати предмет і мав щодо нього свою думку».
Ім’я В. М. Корецького широко відоме науковій громадськості зарубіжних країн. Його було обрано: почесним членом Індійського товариства міжнародного права; академіком Мексиканської академії міжнародного права;
членом-кореспондентом Асоціації міжнародного права. Він – єдиний учений-правознавець у колишньому СРСР, який був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці (1980 р.). У 1990 році уряд України присвоїв ім’я В. М. Корецького створеному ним Інституту держави і права АН УРСР.
Після того як 26 липня 1984 року Володимира Михайловича Корецького
не стало, Інститут до 100-річчя від Дня народження вченого у 1999 році видав
його вибрані твори у двох томах, а у 2015 році у зв’язку з 125-річчям від Дня
народження – третій том його творів.
Праці В. М. Корецького є пам’ятником його науковій творчості, яка і в нинішніх
умовах системної кризи міжнародних відносин та міжнародного права продовжує
служити високим цілям пошуку істини в її дійсному глибинному значенні. Найбільш яскравим прикладом успішного використання наукової спадщини В. М. Корецького є Енциклопедія міжнародного права в 3-х томах, що побачила світ протягом 2014–2019 років. Символічно, що третій том цього видання з’явився саме
13 травня 2018 року – в день відкриття пам’ятної дошки на честь В. М. Корецького.
Це перше на пострадянському просторі видання такого роду, в якому встановлення природно-історичних закономірностей розвитку міжнародних відносин складає головний зміст міжнародного права та побудованої на його основі
парадигми міжнародного правопорядку.
Дана методологія виходить з соціологічного підходу до визначення специфіки
правової природи міжнародного права в ту або іншу історичну епоху, включаючи
належність кожної держави до відповідного культурно-історичного типу. Останній
значною мірою характеризує місце і роль держави в системі міжнародних відносин, визначаючи її зовнішню політику, в тому числі з позицій міжнародного права.
В Енциклопедії показано, що в сучасний період міжнародні відносини і відповідно міжнародне право характеризуються глибокою кризою внаслідок порушення рівноваги між світовими силами, встановленої за підсумками Другої
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світової війни. Причиною цього став розпад СРСР, який співпав із завершенням
процесу глобалізації міжнародних відносин, призвівши у 2008 році до економічної
кризи системного характеру. З тих пір ця криза лише поглиблюється, зумовлюючи
крайнє загострення непримиренних протиріч між головними акторами цих відносин, що ставить під загрозу існування міжнародного правопорядку як такого.
Все це нагадує кризовий стан міжнародних відносин напередодні Першої та
Другої світових війн, звичайно зі своєю специфікою, які так і не змогли усунути
головну причину цих війн, пов’язану з подоланням ліберальної моделі ринкової
економіки, яка неминуче продукує безкомпромісну боротьбу за виживання серед
наймогутніших капіталістичних держав і сьогодні ми є свідками такої боротьби,
що невпинно посилюється, ставлячи світ на грань Третьої світової війни.
Отже, Енциклопедія міжнародного права демонструє спроможність вітчизняної
академічної науки розглядати міжнародне право як об’єктивну реальність, що визначається закономірностями історичного розвитку міжнародних відносин і це дає можливість встановити дійсні тенденції їх трансформації в сучасний період, визначивши
характер впливу останніх на міжнародне право і кожну державу окремо.
Титанічна праця над Енциклопедією міжнародного права є кращим науковим здобутком, який ми, нащадки Володимира Михайловича Корецького,
змогли зробити в ім’я світлої пам’яті нашого Вчителя і Наставника.
Сподіваємося, що наукова спадщина В. М. Корецького і надалі буде світити
науці міжнародного права, сприяючи відкритістю нових шляхів її розвитку».
В рамках урочистостей, присвячених ювілею Інституту, 14 травня 2019
року в приміщенні Великого конференц-залу НАН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука: сучасний стан та
перспективи розвитку». Головною метою цього представницького наукового
форуму було визначення сучасного стану та перспектив розвитку вітчизняної юридичної науки. З привітальними словами виступили академік-секретар
Відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України
В. А. Смолій, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України академік НАН України Ю. С. Шемшученко, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України О. Л. Копиленко,
президент Національної академії правових наук України академік НАПрН
України О. В. Петришин.
У роботі Міжнародної конференції взяли участь вітчизняні та зарубіжні науковці та викладачі, народні депутати України, керівні працівники Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України,
Національної академії правових наук України. Серед доповідей, виголошених
учасниками Конференцій, які стосувалися широкого кола питань, пов’язаних
з основними проблемами, які стоять сьогодні перед юридичною наукою, освітою і практикою, слід назвати доповіді: директора Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України академіка НАН України Ю. С. Шемшученка; заступника директора з наукової роботи Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України академіка НАПрН України О. В. Скрипнюка;
віце-президента НАПрН України – керівника Київського регіонального центру
НАПрН України академіка НАПрН України Н. С. Кузнєцової; завідувача відділом теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України академіка НАПрН України Н. М. Оніщенко; народного депутата
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України, доктора юридичних наук В. В. Карпунцова; іноземного члена НАН
України та НАПрН України У. Е. Батлера; Генерального секретаря Асоціації
суддів країн-підписантів Меморандуму співпраці: Вірменії, Грузії, Естонії,
України, Казахстану та Польщі В. В. Тордія; заступника директора – керівника
Інституту правових досліджень Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь, кандидата юридичних наук, доцента
С. М. Сівця; директора Інституту правових досліджень Наукового центру
суспільних наук Угорської Академії наук, старшого наукового співробітника
Ф. Гардош-Орос; почесного професора-дослідника Інституту правових досліджень Наукового центру суспільних наук Угорської академії наук, почесного
професора Католицького університету імені Петра Пажмані доктора юридичних наук, професора Чаба Варга; завідувача відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидата юридичних наук, професора І. Б. Усенко.
Після завершення наукової Конференції відбулося урочисте засідання трудового колективу Інституту, присвячене 70-річному ювілею цієї академічної
установи. Крім учасників Конференції, у засіданні взяли участь: віце-президент НАН України академік НАН України С. І. Пирожков; перший заступник
Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України доктор педагогічних наук, професор О. В. Співаковський; Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини у 1998–2012 рр. кандидат юридичних наук, професор
Київського університету права НАН України Н. І. Карпачова; декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук, професор І. С. Гриценко; декан факультету політології
та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
доктор історичних наук, професор Б. І. Андрусишин; представники органів виконавчої влади України, науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів України та громадських організацій. Багаторічна сумлінна праця та внесок
в розвиток юридичної науки України низки наукових співробітників Інституту
відзначено почесними нагородами та відзнаками Президента України, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших органів державної влади та
громадських організацій.
РОЗДІЛ 11 • Наукове життя

О. В. СКРИПНЮК,

доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України

ТОРЖЕСТВО УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ
13–14 травня 2019 року відбувся ряд урочистих заходів, присвячених
70-річчю створення Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України. У травні 1949 року був створений Сектор держави і права в системі
АН УРСР, який 1969 року був перетворений в Інститут держави і права. За 70
років Інститут та його колектив пройшли великий і славний шлях творення,
титанічної роботи та перемог чотирьох поколінь науковців.
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За сім десятиліть своєї діяльності Інститут перетворився в провідну наукову правознавчу установу, широко відому своїми здобутками і в Україні, і
поза її межами. Він є сучасним, багатофункціональним Інститутом в галузі
держави і права в системі Національної академії наук, яка здійснює науково-аналітичну та науково-експертну діяльність. За період існування сформована
оптимальна організаційно-наукова структура установи, покликана здійснювати дослідницьку діяльність, яка охоплює всі офіційно визначені сьогодні 12
галузей юридичних наук та ще більше підгалузей. В Інституті працює 9 наукових відділів: відділ теорії держави і права; відділ конституційного права та
місцевого самоврядування; відділ історико-правових досліджень; відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права; відділ проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права; відділ проблем державного управління та адміністративного права; відділ проблем кримінального
права, кримінології та судоустрою; відділ міжнародного та порівняльного
правознавства; відділ правових проблем політології та 8 науково-дослідних та
науково-консультативних центрів.
Творчий потенціал Інституту – це висококваліфіковані фахівці: 80 докторів
та кандидатів наук; 14 академіків і членів-кореспондентів Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної
академії педагогічних наук України; 10 лауреатів Державної премії України в
галузі науки і техніки; 8 заслужених діячів науки і техніки і 11 заслужених
юристів України. В Інституті діють аспірантура та докторантура, в яких навчається понад 110 осіб, 3 спеціалізовані вчені ради, покликані задовольняти
потреби в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, що готуються в установі. Інститут здійснює видавничу діяльність. Самостійно або разом з іншими
науковими установами та вищими навчальними юридичними закладами виходить 8 наукових юридичних видань: щорічник «Правова держава», збірник
наукових праць «Держава і право», журнали «ScienceRise: Juridical Science»,
«Судова апеляція», «Альманах права» та ін.
За роки своєї плідної діяльності Інститут зайняв флагманські позиції в галузі розвитку української юридичної науки, вніс істотний внесок у наукове
обґрунтування державотворчого і правотворчого процесів в Україні, у дослідження проблем міжнародного та європейського права. Протягом 70 років співробітниками Інституту підготовлено понад 11 тисяч статей та інших наукових
матеріалів, близько 750 монографій, понад 550 брошур. Досягнення Інституту
за його 70 славних літ були гідно вшановані науковою громадськістю держави.
13 травня за участю академіка-секретаря Відділення історії, філософії та
права НАН України, академіка НАН України В. А. Смолія; директора Інституту,
академіка НАН України Ю. С. Шемшученка; завідувача відділу міжнародного
права та порівняльного правознавства, член-кореспондента НАПрН України
В. Н. Денисова та інших співробітників Інституту, а також керівництва, викладачів та студентів Київського університету права НАН України, відомого вченого
правознавця професора В. Г. Буткевича та інших знаних в Україні та за кордоном
фахівців в галузі міжнародного права, іноземних вчених: професора У. Е. Батлера
(США) та професора Ч. Варги (Угорщина), відбулося відкриття меморіальної дошки В. М. Корецькому на будинку за номером 42, по вулиці Богдана Хмельницького, де він мешкав з 1949 р. і до смерті.
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14 травня святкування ювілею було продовжено у Великому конференц-залі
НАН України міжнародною науково-практичною конференцією «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку». На початку роботи конференції
були презентовані два фундаментальні видання, підготовлені до ювілею Інституту: III том «Енциклопедії міжнародного права» (за редакцією співголів:
академіка НАН України Ю. С. Шемшученка та члена-кореспондента НАПрН
України В. Н. Денисова) та монографія у 3-х томах «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації» (за загальною ред. академіка НАНУ Ю. С. Шемшученка та академіка НАПрН України
О. В. Скрипнюка). З вітальним словом до учасників міжнародної конференції звернулися: академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН
України, академік НАНУ В. А. Смолій; директор Інституту, академік НАН
України Ю. С. Шемшученко; президент Національної академії правових наук
України, академік НАПрН України О. В. Петришин.
Відкриваючи конференцію академік НАН України Ю. С. Шемшученко детально зупинився на витоках створення Інституту та основних етапах його розвитку починаючи з 1918 року і до сьогодення. Ключовими у його виступі була
характеристика наукових шкіл та сучасної стратегії розвитку Інституту.
З доповіддю «Стратегічні напрями наукових досліджень Інституту держави
і права імені В. М. Корецького НАН України: сучасний стан та перспективи
розвитку» на конференції виступив заступник з наукової роботи директора
Інституту, академік НАПрН України та НАПН України О. В. Скрипнюк. До
учасників конференції звернулася віце-президент НАПрН України, академік
НАПрН України Н. С. Кузнецова. Лейтмотивом її виступу була проблема взаємозв’язку юридичної науки та юридичної освіти на сучасному етапі. В доповіді
«Формування юридичної професії як важливої умови забезпечення розвитку
юридичної науки» народного депутата України, доктора юридичних наук, віце-президента Міжнародного конгресу українських юристів В. В. Карпунцова
йшлося про стратегічні напрямки реформування юридичної освіти та підготовки якісних фахівців-юристів. Його колега, Голова підкомітету Верховної
Ради України І. М. Суслова, зосередилась на ролі Інституту держави і права у
забезпеченні державотворчого процесу в Україні, побудові демократичної, правової, соціальної держави та громадянського суспільства, необхідності використання наукового потенціалу закладу в нинішніх складних умовах розбудови
Української держави. На конференції також з доповіддю виступили завідувач
відділу теорії держави і права Інституту, академік НАПрН України Н. М. Оніщенко, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту, професор
І. Б. Усенко та численні іноземні колеги-науковці, зокрема: іноземний член
НАН України та НАПрН України, професор У. Е. Батлер, (США) з доповіддю
«С. Десницький, У. Блекстоун та імператриця: порівняльне право в дії»; директор Інституту правових досліджень НЦ суспільних наук Угорської академії наук Фружіна Гардош-Орос з доповіддю «Свобода наукових досліджень в
міжнародному та внутрішньому праві»; професор цього ж Інституту, доктор
юридичних наук, почесний професор-дослідник Католицького університету
імені Петера Пажмані Чаба Варга з доповіддю «Онтологія права і складність
соціального буття права»; керівник Інституту правових досліджень НЦ законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук
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С. М. Сівець з доповіддю «Трансформація законотворчого процесу в Республіці Білорусь: новації, проблеми і перспективи»; генеральний секретар Асоціації суддів Вірменії, Грузії, Естонії, України, Казахстану та Польщі В. В. Тордія
(Грузія) з доповіддю «Медіація в Грузії та перспективи її розвитку» та інші.
Конференція пройшла на високому науковому рівні і завершилася прийняттям
відповідних рекомендацій.
Цього ж дня, в другій половині відбулися урочисті збори колективу Інституту під головуванням директора Ю. С. Шемшученка. В них взяли участь та
виступили з привітаннями: перший заступник Голови Комітету Верховної Ради
України, професор О. В. Співаковський; віце-президент НАН України, академік НАНУ С. І. Пирожков; академік-секретар Відділення історії, філософії та
права НАН України, академік НАНУ В. А. Смолій; президент Національної
академії правових наук України, академік НАПрН України О. В. Петришин;
віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України Н. С. Кузнецова;
проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, академік НАПрН України В. П. Гетьман; віце-президент
Союзу юристів України Н. І. Карпачова; директори гуманітарних інститутів
НАН України, члени-кореспонденти НАН України А. М. Єрмоленко, О. О. Рафальський, Г. В. Папакін; керівники вищих навчальних юридичних закладів
та факультетів Міністерства освіти і науки України; керівники закладів освіти
та науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, Міністерства
внутрішніх справ України та багато інших.
До визначного ювілею Інститут був нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України. Колектив Інституту також отримав Почесну грамоту
Національної академії наук України. Ряд співробітників удостоєні високих державних нагород та звань: член-кореспондент НАН України, головний науковий
співробітник В. Ф. Сіренко – Орден Ярослава Мудрого V ступеня; академік
НАПрН України, завідувач відділу Н. Р. Малишева – орден «За заслуги» III ступеня. Членам-кореспондентам НАПрН України О. Ф. Кулиничу та професору
В. П. Горбатенку присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Провідні вчені Інституту отримали Почесні Грамоти та Гра-моти Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Подяку Прем'єр-міністра України,
Подяку міського голови м. Києва, нагороди НАН України.
Відзначаючи свій ювілей, ми віддаємо данину шани всім, хто був поруч
із нами всі ці десятиліття, допомагав і підтримував, співпрацював з нами.
Крокуючи у восьмий десяток свого існування, ми з впевненістю дивимося у
майбутнє, ми чітко розуміємо наші завдання у цей нелегкий для України час і
сповнені наукової відповідальності за долю держави. А запорукою цього є наші
високопрофесійні кадри науковців, чіткі організаційні засади в роботі Інституту і його високий інтелектуальний рівень.
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В. Н. ДЕНИСОВ,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
В ТРЬОХ ТОМАХ В ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ 08 жовтня 2019 року
Енциклопедія міжнародного права в трьох томах є проектом, який уперше
здійснено в Україні та на всьому пострадянському просторі. У ній міститься
1500 статей, що складають понад 300 обліково-видавничих аркушів або
близько 3 тисяч сторінок. Цей проект виконувався Інститутом держави і права
імені В.М. Корецького НАН України відповідно до постанови Президії Національної академії наук України. Перший том побачив світ у 2014 р., другий –
у 2017 р., третій – улітку 2019 р.
До написання енциклопедичних статей залучалися не лише співробітники
Інституту держави і права НАН України, зокрема відділу міжнародного права та
порівняльного правознавства, а й фахівці Київського та Львівського університетів, Харківської та Одеської академій, інших наукових центрів. Таким чином, Енциклопедія міжнародного права створювалася зусиллями науковців усієї країни,
ставши результатом колективної творчості її кращих представників. У ній змогли
проявити себе і молоді вчені, які продемонстрували свою високу фаховість і відповідальність у підготовці енциклопедичних статей, і це не може не радувати всіх,
хто дійсно зацікавлений в розвитку вітчизняної науки, яка, незважаючи на складний час, ще спроможна відтворювати у своєму середовищі гідних представників.
У процесі розробки концепції Енциклопедії ми ставили завдання створити
таку працю, яка б охоплювала саме систематизований звід універсальних, регіональних та національних знань з міжнародного права. Тим самим від початку
роботи над Енциклопедією ми застерегли себе від будь-яких спроб звести її
форму та зміст до рівня довідника. Було розроблено глосарій з доволі широким переліком термінології міжнародного права. У ньому відображено основні
категорії міжнародного права та історичні події, що вплинули на їх розвиток і
виникнення відповідних форм міжнародного правопорядку. Цей природно-історичний процес являє собою поступову зміну парадигми міжнародно-правового регулювання міжнародних відносин і складається з таких періодів: період
створення і функціонування Священної Римської імперії німецької нації разом
з рецепцією середньовічною Європою римського права з його складовою jus
gentium (право народів); період, що бере свій відлік з часу укладання Вестфальського миру 1648 р. і встановлення в Європі системи суверенних держав на
основі трансформації jus gentium в jus inter gentes (право між народами); період
впливу Французької революції 1789–1793 рр, що характеризується створенням національних держав у Європі та світі в цілому і розвитком міжнародного
права як вкрай позитивістського за своєю формою і змістом; період, пов’язаний
з наслідками Першої світової війни 1914–1918 рр., а саме укладанням Вестфальського мирного договору 1919 р. та створенням Ліги Націй як універсальної міжнародної організації з підтримання миру і безпеки у світі і заснованого
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на її Статуті міжнародного права з його намірами заборонити війну як здійснення національної політики держав; і, нарешті, створення, за підсумками Другої світової війни 1939–1945 рр., Організації Об’єднаних Націй, Статут якої
заборонив війну як таку і встановив інші міжнародно-правові принципи основоположного характеру у сукупності з механізмами міжнародного контролю за
дотриманням державами цих принципів, що означало їх відмову від крайнощів
позитивізму попередньої парадигми міжнародного права.
Не завжди підготовка статей-термінів відповідала енциклопедичному рівню,
це є загалом проблемою в умовах обмеженості кадрів. Однак доводилося діяти
відповідно до обставин, віднаходячи рішення. Через суб’єктивні та об’єктивні
чинники, нерідко поєднані між собою, не вдалося уникнути й недоліків технічного характеру, як-то відсутність в Енциклопедії предметного і авторського покажчиків, резюме англійською мовою та ін. Труднощі з підготовкою даного проекту зумовлені передусім його масштабністю і важливістю висвітлення розвитку
міжнародного права в його історичному і філософському значенні як процесу
структурування та інституціоналізації міжнародних відносин.
Виконання даного проекту значно ускладнювалося тим, що в цей період
міжнародні відносини почали дедалі більше набувати хаотичного характеру, зумовлюючи зростання нестабільності міжнародного права і ставлячи під загрозу
міжнародний правопорядок. Цей хаос у міжнародних відносинах виник унаслідок розпаду у 1991 р. СРСР як події геополітичного масштабу, супроводжуючись
невдовзі кризою світової економіки та загрозою суверенітетові багатьох держав.
Поряд з цим події в Україні 2014 р. призвели до розколу суспільства, який
і досі ще не подоланий. Нерідко, особливо в цей період, висловлювалися судження стосовно сучасних подій у країні та світі, які відзначалися крайнім ідеологічним суб’єктивізмом, характерним для тих або інших політичних сил і які не
мали нічого спільного з науковими підходами. Такого роду судження не оминули
й перший том Енциклопедії міжнародного права, що побачив світ наприкінці
2014 р., незважаючи на загалом позитивну оцінку його в численних рецензіях
різноманітних представників наукової громадськості України та деяких зарубіжних країн. У демократичній, правовій державі, якою є Україна згідно з її Конституцією, посягання на свободу творчості рівносильне відмові у встановленні
об’єктивної істини. Тому будь-яка критика наукових положень має виходити не з
ідеологічних міркувань, а застосовуватися на методологічно обґрунтованих підходах науки і перевірятися практикою. Інакше така позиція веде до руйнації суспільства і держави, роблячи їх безсилими протистояти суворим викликам часу.
Методологічну основу даного дослідження становить історичний підхід до визначення характеру міжнародного права в ті або інші періоди його розвитку. Він
поєднується з соціологічним аналізом соціальних, економічних, політичних процесів, що відбуваються в міжнародних відносинах. Такий підхід значною мірою
сприяв розумінню природи міжнародного права з позицій закономірностей його
розвитку, які виявлялися і формулювалися в процесі підготовки статей-термінів.
Взірцем цього підходу для мене завжди був Володимир Михайлович Корецький, ідеям якого слідую у своїй науковій діяльності. Дана Енциклопедія
є втіленням соціологічної методології В.М. Корецького, що й дало змогу розгорнути в ній реалістичну картину розвитку міжнародного права та визначити
його місце в сучасний період нестабільності міжнародних відносин. Отже,
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вплив В.М. Корецького на створення цієї Енциклопедії є значним, що дає мені
право пов’язати її з його ім’ям і вважати присвяченою цій видатній особистості. Мені важко уявити написання власних статей без користування бібліотекою з міжнародного права, яку В.М. Корецький збирав протягом тривалого
часу і заповідав Інститутові.
Розвиток ситуації у світі, показаний в Енциклопедії, доводить, що кардинальні зміни, які відбулися в міжнародних відносинах протягом останніх десятиліть, характеризують їх як кризові і такі, що загрожують існуючому міжнародному правопорядку. Міжнародне право втрачає свою правову якість, що полягає
у спроможності підтримання цього правопорядку як координаційно-правової
структури міжнародного співтовариства. І якщо не вдасться зупинити цей процес, то цілком ймовірно він може дійти своєї крайньої межі, за якою бачиться
Третя світова. Вже сьогодні існують небезпідставні думки, що вона вже розпочалася подібно до того, як це було напередодні Другої світової війни в Іспанії під
час громадянської війни та відверто загарбницької війни Японії проти Китаю.
Сьогодні таким вибуховим регіоном став Близький Схід, де зійшлися непримиренні інтереси США, Ізраїлю, Іраку, Туреччини, Росії, Китаю та Європейського
Союзу. Війна, що ведеться в цьому регіоні, перетворила Сирію, Ірак, Ємен, Лівію
на руїни, позбавивши народи цих країн свого суверенного буття.
Виходячи з аналізу міжнародного права як в попередні епохи, так і в нинішній період дедалі зростаючого хаосу міжнародних відносин, встановлено
головні закономірності подальшої зміни їх характеру і роль у цьому процесі
міжнародного права. Вони характеризують сьогоденну дійсність з позицій таких соціологічних чинників і тенденцій: наростання системної кризи ліберальної моделі міжнародної економіки; незворотне наближення краху глобальної
фінансової системи, заснованої на емісії долара США; закінчення ери глобалізації міжнародних відносин у тій формі, в якій вони розвивалися після Другої
світової війни під впливом і керівництвом Заходу на чолі зі США; створення
багатополярного світу, в якому визначальну роль відіграватимуть США, Китай
і Росія в умовах поглиблення суперництва між ними; зростання економічного
протекціонізму в міжнародній торгівлі та посилення боротьби головних акторів за ринки і сировинні ресурси; посилення економічного регіоналізму; поширення двосторонніх договірних відносин держав, особливо в економічній
сфері; поглиблення процесу фрагментації міжнародного права у зв’язку із послабленням інституційної структури ООН та інших міжнародних організацій,
яскравим прикладом чого є параліч Світової організації торгівлі.
Особливістю концепції даної Енциклопедії є висвітлення в ній історичного
процесу складання нинішніх кордонів України, починаючи з Давньоруської
держави – Київської Русі (IX – перша третина XIII ст.) і до сучасного періоду
функціонування її як незалежної, суверенної держави, засновниці Організації
Об’єднаних Націй. Показано також розвиток вітчизняної науки міжнародного
права в сучасному значенні, починаючи з другої половини XIX ст. Дана міжнародно-правова оцінка анексії Росією Криму та висвітлено конфлікт на сході
України і повернення контрольованих територій цього регіону під її юрисдикцію в світлі Мінської угоди 2014 р. та «Нормандського формату» переговорного процесу за участю Німеччини, Франції, Росії, України.
В Енциклопедії зроблена спроба визначити основні критерії міжнародного
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права, показавши їх діалектичний зв’язок з найважливішими історичними подіями у світі. Цим самим розвиток міжнародного права постав в еволюційному
русі, що, однак, не виключає змін у ньому революційного характеру, як це мало
місце в певні історичні епохи, демонструючи ту істину, що все у світі змінюється та нічого незмінного в ньому не буває. Це стосується й сучасної епохи, що
настала після розпаду СРСР і характеризується глибокою кризою міжнародних
відносин та їх регулятора міжнародного права. Останнє, однак, і в цих умовах
зберігає свої властивості та потенціал як право миру, визначеного підсумками
Другої світової війни разом із закріпленням їх у Статуті ООН, який і в нинішніх
складних умовах продовжує виступати чинником, що стримує сповзання світу
до вселенської катастрофи. Цьому завданню й слугує дана Енциклопедія як звід
наукових знань, пропонуючи синтез теорії і практики міжнародного права.
Досліджуючи історичні закономірності міжнародного права як основи стабільного функціонування міжнародного співтовариства, що має діяти в інтересах всіх
держав, можна зрозуміти і визначити історичну роль та місце України в цьому процесі. Сподіваюсь, що уважний читач знайде в ній чимало відповідей на сучасні виклики та загрози, які вони несуть світу та кожній державі. Звичайно, ще більше відповідей залишається прихованими, але творчий дух шукатиме і на них відповіді.
Колектив авторів Енциклопедії відкритий для конструктивної наукової критики, об’єктивної та без навішування ідеологічних ярликів, що завжди демонструє слабкість та убогість такої критики.
Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто підтримав наш Інститут
та мене особисто, особливо в найбільш складні часи, пов’язані з виходом у світ
першого тому Енциклопедії міжнародного права.
Перш за все дякую колективові Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, до якого я маю честь належати, працюючи в ньому вже
понад 50 років. Не можу не сказати добрих слів на адресу директора видавництва Академперіодики Олени Геннадіївни Вакаренко за її безмежне терпіння
і розуміння труднощів з підготовкою Енциклопедії. Велику подяку висловлюю також заступникові директора Академперіодики Ганні Ігорівні Радченко,
редакторові Лесі Євгенівні Канівець та її помічниці Ганні Чепеленко. Щира
вдячність академіку-секретарю Відділення історії, філософії та права Президії
НАН України В.А. Смолію за сприяння в роботі над цим виданням.
Висловлюю також щиру вдячність академікові НАПрН України Олександру Дмитровичу Святоцькому, головному редакторові журналу «Право України», який в непрості часи підтримав Інститут.
Отже, хоча праця над Енциклопедією міжнародного права в трьох томах
як цілком інноваційний проект була надзвичайно складною, вона несла в собі
великий потенціал натхнення, надаючи можливість вперше представити у вітчизняній юридичній науці систематизоване викладення знань про міжнародне
право. Все це рівнозначно інтелектуальному осягненню епосу міжнародного
права, в якому відбувається безперервний процес зміни картини світу.

РОЗДІЛ 11 • Наукове життя

571
З. А. ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО,
доктор юридичних наук
О. О. КВАША,
доктор юридичних наук, професор

ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІЛОГ: НЕ КАРОЮ ЄДИНОЮ! ПРОБЛЕМИ
МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
15 листопада 2019 р. Інститутом держави і права імені В.М. Корецького
НАН України (Інститут) спільно з Національною академією прокуратури України (Академія), Державним бюро розслідувань (ДБР) та за підтримки Координатора проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні
проведено щорічну міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Не
карою єдиною! Проблеми модернізації системи протидії злочинності в Україні: ІІІ київський полілог». Робота традиційно проходила у давському форматі.
Панельними дискусіями конференції були: «Державне бюро розслідувань у системі кримінальної юстиції: quo vadis?»; «Кримінальний кодекс України: місія
нездійсненна?»; «Проблеми модернізації антикримінальної політики відповідно
до сучасних уявлень про причини і умови злочинності». Науково-практичний
полілог дав змогу учасникам заходу обговорити найбільш важливі дискусійні
проблеми вдосконалення системи протидії злочинності в Україні.
З вітальним словом до учасників конференції звернулися Юрій Шемшученко,
директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України;
Олександр Водянников, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кандидат юридичних наук; Олександр Буряк, заступник
директора ДБР; Андрій Яковлєв, проректор Академії; кандидат юридичних наук.
Юрій Шемшученко відзначив, що тема конференції має не лише національний, а й міжнародний характер, оскільки злочинність і корупція пронизують усі сфери суспільного життя, створюють соціальну напруженість та
економічні колізії, загрожують національній безпеці держави. При цьому корумповані відносини дедалі більше витісняють правові, етичні відносини між
людьми, із аномалії поступово перетворюються на норму поведінки. За оцінками Світового банку, щорічні збитки від корупції у світі становлять 1 трильйон доларів США, що є великим економічним тягарем для держав. Україна у
всесвітньому рейтингу СРІ посідає 131-е місце серед 176 країн. Найбільшими
викликами для України є слабкість інститутів, покликаних забезпечити верховенство права, надмірна зарегульованість економіки та зосередження влади в
руках олігархічних кланів. Водночас велика кількість антикорупційних органів, повноваження яких зазвичай дублюються, не здатна розв’язати проблеми
з запобігання та протидії. У цьому контексті слід погодитися з акцентом у темі
нашої конференції – «Не карою єдиною!». На пошук шляхів виходу з цієї критичної ситуації й спрямована тематика конференції.
Національними експертами першої панельної дискусії «Державне бюро розслідувань у системі кримінальної юстиції: quo vadis?» виступили: Віталій Гацелюк, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту, кандидат юридичних наук, доцент (модератор);
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Микола Хавронюк, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових
реформ, голова Науково-консультативної ради при ДБР, доктор юридичних
наук, професор; Микола Арманов, виконувач обов’язків начальника відділу
організаційно-методичного та аналітичного забезпечення досудового розслідування Першого управління організації досудових розслідувань ДБР, кандидат
юридичних наук, доцент; Олена Левківська, слідчий відділу організаційно-методичного та аналітичного забезпечення досудового розслідування Першого
управління організації досудових розслідувань ДБР; Олександр Готін, адвокат, голова Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу Національної асоціації адвокатів України, кандидат юридичних наук.
Під час першої панельної дискусії учасники спинилися на основних проблемах діяльності ДБР, пов’язаних з розслідуванням злочинів, підслідних
цьому правоохоронному органу.
Зокрема, Олександр Готін зосередився на проблемах діяльності ДБР у сучасних умовах, до яких відніс неправильну кримінально-правову кваліфікацію діянь;
прагнення слідчих у кримінальних провадженнях максимально укладати угоди про
визнання винуватості особи; здійснення процесуальної діяльності за правилами і
процедурами КПК України 1960 р. На думку експерта, подоланню цих проблем
сприятимуть: усунення дублювань функцій і процесуальних повноважень органів
досудового розслідування, що потребує внесення змін і доповнень до статті 216
КПК України; упровадження практики закриття кримінального провадження після
пред’явлення підозри за наявності підстав, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (зокрема, у зв’язку з відсутністю події та складу
злочину); посилення ролі аналітичних (контрольно-методичних) відділів ДБР; підготовка навчально-методичних (практичних) посібників із тактики розслідування
окремих злочинів, а також збірника процесуальних документів.
Віталій Гацелюк, підбиваючи підсумки першої панельної дискусії, підкреслив актуальність підтримання постійної фахової комунікації між академічною спільнотою та державними органами, відповідальними за розробку та
реалізацію державної політики у сфері протидії злочинності. Підслідність ДБР,
визначена як за предметом, так і за колом осіб, є окремою самостійною сферою
злочинності, повноваження щодо проведення досудового розслідування у якій
навряд чи за сучасних умов можуть бути передані іншим суб’єктам. Адже, навпаки, перебирання ДБР повноважень слідчих прокуратури було одним із важливих елементів виконання Україною зобов’язань, взятих на себе при вступі до
Ради Європи. Водночас етап становлення будь-якого нового органу державної
влади потребує скоординованих зусиль щодо напрацювання сталих механізмів
співпраці та координації, а також пошуку шляхів формування єдиної практики
застосування відповідного законодавства з огляду на пріоритет дотримання
прав та свобод людини. Зокрема, підтримку учасників отримала ідея організації регулярних обговорень проблем застосування законодавства у сфері протидії злочинності за участю представників органів досудового розслідування,
процесуальних керівників, суддів та адвокатів. Окрема увага була приділена
питанню розслідування злочинів, що вчиняються військовослужбовцями. Наразі потребують удосконалення питання розвантаження слідчих ДБР, які від-
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повідають за розслідування таких злочинів, а також забезпечення належного
захисту підозрюваних у таких провадженнях.
Друга дискусійна панель була присвячена проблемі реформування кримінального законодавства України. Експертами панельної дискусії виступили
Оксана Кваша, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту, доктор юридичних наук,
професор (модератор); Денис Азаров, декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних
наук, доцент; Дар’я Балобанова, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних
наук, доцент; Володимир Бурдін, декан юридичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор; Анатолій Музика, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор;
Вячеслав Навроцький, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, доктор юридичних наук, професор.
Квінтесенцією дискусії стало обговорення концепції реформування
КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері. Ця Концепція розроблена відповідно до Указу Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 07.08.2019
№ 584/2019. Експерти Володимир Бурдін і Вячеслав Навроцький як члени
робочої групи з питань розвитку кримінального права цієї комісії представили
основні положення концепції. Очікується, що таким результатом стане створення єдиної, узгодженої, несуперечливої системи нормативно-правових актів
про відповідальність за публічні правопорушення; суттєве скорочення обсягу
законодавчого матеріалу, уникнення суперечностей між Кодексами; повна
імплементація до законодавства про відповідальність за публічні правопорушення усіх міжнародно-правових зобов’язань України в частині встановлення
відповідальності за такі правопорушення; максимальне забезпечення в новому
законодавстві гарантій захисту прав людини – як потерпілого, так і особи, що
притягається до відповідальності; приведення законодавства про відповідальність за публічні правопорушення у відповідність до принципів верховенства
права, юридичної визначеності та пропорційності, що, своєю чергою, дасть
змогу сформулювати це законодавство на рівні, доступному для сприйняття та
інтуїтивно зрозумілому у застосуванні тощо.
Критично у цьому контексті виступили інші учасники панельної дискусії. Зокрема, Анатолій Музика наголосив, що для успішної роботи, створення гідного
інтелектуального продукту на порядок денний слід винести питання про розробку офіційного документа – повноцінної Концепції побудови Кримінального
кодексу України. Без такого дороговказу щось будувати вельми небезпечно. Концепція має містити конститутивні, тобто визначальні, положення, які становитимуть основу нового Кодексу. У ній доцільно відобразити, зокрема, такі позиції.
Що має бути збережено у цьому варіанті Кодексу? Які новели передбачаються у
Кодексі? Чого не повинно бути у Кодексі? Які необхідно розробити та ухвалити
закони України, що мають забезпечити належне функціонування Кодексу?
Звертаючись до членів робочої групи з питань розвитку кримінального
права Комісії з питань правової реформи, Анатолій Музика наголосив: «На вас
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покладена інституційна відповідальність за розробку нового Кримінального
кодексу. Водночас це означає, що ви маєте дослухатися і до думок, які за межами вашого гурту. Наразі ніби так і дієте, використовуючи можливості всіляких творчих лабораторій. Важливим убачаю ще й таке чутливе застереження:
аби НАШ Кодекс навіть здаля не здався меншим у своїй істинній величі, його
необхідно будувати не нашвидку, із поспіхом, а в розумні строки».
Денис Азаров також відзначив, що створення нового кримінального законодавства потребує не лише розроблення концепції власне кримінального законодавства, а й бачення розвитку системи кримінальної юстиції в цілому. На моє
переконання, таке бачення має ґрунтуватись передусім на визначенні кінцевих
цілей реалізації кримінально-правових норм. Очевидно, що такі цілі не може
бути досягнуто шляхом застосування самого лише кримінального закону. Відтак і реформування самого лише кримінального закону не може забезпечити
досягнення зазначених цілей. У цьому контексті важко погодитись з підходом,
обраним робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з
питань правової реформи, утвореної відповідно до указу Президента України
№ 584/2019 від 07.08.2019 р. Як випливає з поширеного проекту Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за
правопорушення в публічній сфері, робоча група концентрується на розробці
лише нового кримінального закону (законів) і не планує вносити концептуальні
правки у кримінальне процесуальне та кримінально-виконавче законодавство.
Такий підхід може стати на заваді створенню цілісної системи кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства,
здатної працювати на реалізацію єдиних цілей. Зазначені цілі, концептуальні засади побудови та стратегічне бачення розвитку системи кримінальної юстиції
доцільно закріпити у спеціальному законі, який би міг мати назву «Основи законодавства про кримінальну відповідальність». На мою думку, розроблення саме
такого закону має стати першим кроком на доволі довгому шляху реформування
системи кримінальної юстиції, який навряд чи можна пройти за один рік.
Оксана Кваша, підсумовуючи, відзначила, що місія кримінального закону –
це охорона від злочинних посягань та превенція, і, очевидно, що вона цілком
здійсненна, якщо фундаментальним завданням України на етапі кардинальної
реформи системи кримінальної юстиції буде забезпечення права людини на
правосуддя, яке відновлює природну справедливість.
Третя панельна дискусія була присвячена проблемі модернізації антикримінальної політики відповідно до сучасних уявлень про причини і умови
злочинності. Експертами виступили: Олександр Костенко, завідувач відділу
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту, доктор
юридичних наук, професор (модератор); Богдан Головкін, завідувач кафедри
кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук професор; Віктор Дрьомін, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор
юридичних наук, професор; Олександр Користін, заступник директора Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук,
професор; Олена Шостко, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава
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Мудрого, доктор юридичних наук, професор.
Зокрема, Богдан Головкін присвятив свій виступ проблемі корупціогенних
факторів у лісогосподарській діяльності. Для надання науково обґрунтованих
рекомендацій щодо шляхів і заходів запобігання та протидії корупції у цій
сфері спочатку необхідно визначити корупціогенні фактори цього явища. Вчений запропонував вирізняти організаційні, нормативно-правові, економічні,
управлінські, виробничо-господарські, соціокультурні фактори.
Олександр Костенко, підбиваючи підсумки дискусії, зауважив, що злочинність в Україні – не просто якесь ізольоване явище, а органічний наслідок
(і симптом) більш фундаментального явища − соціальної кризи в країні. Це
означає, що нинішня злочинність в Україні є злочинністю кризового типу, сутність якої полягає у тому, що вона породжується соціальною кризою, і сама ж
поглиблює цю кризу. Злочинність кризового типу може бути подолана лише
тоді, коли буде усунена та соціальна причина, яка породжує саму соціальну
кризу, одним з проявів якої і є цей тип злочинності. Що ж це за причина? Цією
причиною є такий стан суспільства, за якого жити і працювати за соціальними
нормами є не вигідним. І навпаки, вигідним є жити і працювати лише порушуючи соціальні норми. Як свідчить історичний досвід, навіть смертна кара не
зупиняє від порушення соціальних норм, якщо жити і працювати відповідно до
соціальних норм є не вигідним.
Стан суспільства, за якого жити і працювати за соціальними нормами не
вигідно, є соціальною аномалією, що породжує так звані кримінальні аномалії,
або, іншими словами, – кримінальні ексцеси, котрі можна визначити як «злочини, спричинені соціальною аномалією». Саме феномени таких «злочинів,
спричинених соціальною аномалією» сьогодні мають місце в нашій країні, як,
наприклад, «бурштинова кримінальна аномалія» в місцевостях, де є поклади
бурштину, чи «митна кримінальна аномалія», що уражає жителів в прикордонних місцевостях України. Ці кримінальні ексцеси є реакцією на аномальний стан суспільства, за якого жити і працювати за соціальними нормами є не
вигідним. Протидія «злочинам, спричиненим соціальною аномалією», у тому
числі корупційним «злочинам, спричиненим соціальною аномалією», не може
бути ефективною без реформ, у результаті яких будуть усунуті соціальні аномалії, що і є причиною цих злочинів, тобто жити і працювати за соціальними
нормами стане вигідно. Таким чином, наявні сьогодні в Україні соціальні аномалії, є тим системним чинником, який породжує корупційну злочинність.
Водночас у вітчизняній стратегії протидії злочинності в Україні реалізується «антикримінальна» ілюзія, згідно з якою начебто для подолання злочинності достатньо вдосконалювати лише самі по собі, вирвані із системи,
каральні інструменти − антикримінальне законодавство і антикримінальні органи (органи кримінальної юстиції), не викорінюючи саму соціальну причину
злочинності кризового типу, тобто не усуваючи той аномальний стан суспільства, за якого жити і працювати згідно з соціальними нормами є не вигідним.
Поверхове уявлення про чинники, що породжують злочинність, зокрема,
плутанина щодо таких чинників, як «причини злочинності» і «умови, які сприяють злочинності», може призвести до драматичних помилок у антикримінальній політиці, внаслідок яких відбудеться гіпертрофія каральних інструментів у
протидії злочинності, що є притаманним «поліцейській державі».
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За найближчого розгляду політики протидії злочинності в Україні стає
очевидним, що вона заснована на позитивістській концепції, заснованій на
так званій теорії факторів. У цій теорії серед факторів, що беруть участь у механізмі породження злочинності, не розрізняються а) фактори, що відіграють
роль причини злочинності, і б) фактори, що відіграють роль умов, які сприяють
злочинності. Сьогодні Україна стоїть перед дилемою: або, намагаючись подолати кризовий тип злочинності, тобто так звану аномальну злочинність, без
усунення соціальної причини злочинності, перетворитись у «поліцейську державу»; або, усуваючи соціальну причину вітчизняної аномальної злочинності,
подолати її засобами, властивими демократичній державі.
Отже, зазначив О. Костенко, в Україні сьогодні існує криміногенна система,
заснована на соціальній аномалії, яка є причиною злочинності кризового типу.
Не зламавши цю систему, марно сподіватися на подолання злочинності одними
лише каральними засобами. Звідси висновок: подолання злочинності кризового типу (тобто злочинності, спричиненої соціальною аномалією) – нерозривно пов’язане з розбудовою нової України – країни без соціальної аномалії,
в основі якої буде такий соціальний порядок, за якого жити і працювати відповідно до соціальних норм буде вигідним.
Учасники конференції висловили сподівання, що у 2020 році відбудеться
наступний ІV київський полілог.

УДК 349.6

Е. В. ПОЗНЯК,
кандидат юридичних наук, доцент
Т. А. ШАРАЄВСЬКА,
кандидат юридичних наук, доцент
А. А. СЛЕПЧЕНКО,
кандидат юридичних наук, доцент

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯДИ»
На продовження традицій проведення конференцій і «круглих столів» з еколого-, земельно- і аграрно-правової проблематики1 31 травня 2019 р. юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедри екологічного права та земельного і аграрного права) спільно
з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію на тему
«Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та
перспективний погляди». Конференція стала вагомим внеском у розвиток
та збереження наукових, освітніх і культурних зв’язків між провідними юридичними вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами
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України, Республіки Білорусь, Республіки Польща та Італії, органами державної влади, громадськими екологічними організаціями та юридичними фірмами,
зацікавленими в дослідженні теоретичних і практичних проблем розвитку екологічних прав особи в сучасних умовах та в майбутньому.
Метою співпраці вчених – учасників конференції стало спільне напрацювання наукових підходів до подальшого розвитку екологічного, земельного та
аграрного права України шляхом висвітлення проблем: формування й реалізації еколого-правового статусу громадян України та інших суб’єктів екологічних
правовідносин; забезпечення ефективності реалізації та захисту громадянами
своїх екологічних прав і обов’язків у історично-правовому, порівняльно-правовому та інших аспектах; прогнозування перспектив удосконалення правового
регулювання екологічних, земельних та аграрних відносин крізь призму еколого-правового статусу людини і громадянина в Україні. Основні підходи вчених
опубліковано у збірнику тез доповідей учасників зазначеної конференції2.
Відкрила роботу конференції та звернулась з вітальним словом доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права М. В. Краснова.
Відмічаючи актуальність винесеної на обговорення наукової громадськості проблематики в сучасних умовах екологічної кризи, Марія Василівна надала слово
доктору юридичних наук, професору, академіку. НАН України, директору Інституту держави і права НАН України імені В. М. Корецького Ю. С. Шемшученку.
У своєму виступі Юрій Сергійович звернувся до історико-правових передумов формування у світі та в колишньому СРСР системи екологічних прав
громадян, насамперед права на сприятливе навколишнє природне середовище.
Починаючи з моменту прийняття Закону Української РСР «Про охорону природи» (1960 р.), на законодавчому рівні було розпочато процес формування та
фіксації зазначеного суб’єктивного права, це поклало початок науковим розробкам у даній галузі. В документах, прийнятих під час проведення Стокгольмської конференції, було запроваджено новий підхід – від концепції охорони
природи до концепції охорони навколишнього середовища. «Був великий ентузіазм, – зазначив учений, – у діяльності наукових шкіл Києва, Харкова, Одеси,
Львова із запровадження даної концепції, де проблематика прав людини із самого початку була центральною». Згодом на зміну Закону «Про охорону природи» було прийнято Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (1991 р.), при підготовці якого ґрунтовно вченими (В. І. Андрейцевим, Н. Р. Малишевою, В. В. Костицьким та ін.) були опрацьовані теоретичні
засади формування системи екологічних прав та обов’язків громадян.
У цей час виникла ідея розробки та прийняття в майбутньому Екологічного
кодексу України, а згодом Юрій Сергійович висунув ідею прийняття Всесвітнього договору: «В контексті вдосконалення міжнародного права і національного законодавства важливо безпосередньо передбачити належні механізми
реалізації та захисту екологічних прав громадян». ЮНЕП, на думку вченого,
вже використала свої механізми, тому він запропонував створити Міжнародну
раду ООН з навколишнього середовища з власними функціями та механізмами
діяльності (на зразок Міжнародного суду ООН та Міжнародної прокуратури).
Участь у конференції взяв гість із Італії Джанфранко Тамбуреллі
(Gianfranco Tamburelli) – кандидат наук з міжнародного права, член Римського
Ордену деглі Аввокаті (еквівалент Ради адвокатів), Італійського товариства
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міжнародного права та права ЄС (SIDI), Світової комісії з питань екологічного
права (WCEL) Всесвітнього союзу охорони природи, представник CNR при
Федерації EUROPARC, професор Інституту міжнародно-правових досліджень
(ISGI) Національної ради досліджень Італії (CNR), професор магістратури з
екологічного права Римського університету «Sapienza» (м. Рим, Італія), проф.
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, який у своїй доповіді «Статус права людини на навколишнє середовище в міжнародному праві» (англ. мовою) проаналізував передумови,
тенденції та перспективи закріплення права на міжнародно-правовому рівні.
На підставі огляду найважливіших актів «м’якого» права та багатосторонніх
екологічних угод у рамках системи ООН, права міжнародних договорів, судової
практики Європейського суду з прав людини та Міжамериканського суду з прав
людини автором зроблено висновок про те, що право на навколишнє середовище
ще не віднайшло повного визнання та закріплення на рівні загального міжнародного права. Наразі право людини на життя в екологічно безпечному середовищі
передбачається у проекті Глобального пакту з питань довкілля, започаткованого у
2017 р. Урядом Франції, підтримується програмою ЮНЕП ООН «Ініціатива з екологічних прав людини» та Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини та
навколишнього середовища. На думку професора Тамбуреллі, на сучасному етапі
адекватним правовим механізмом для формулювання поняття права на гідне навколишнє середовище могла б стати Резолюція Генеральної Асамблеї ООН.
Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного та
аграрного права юридичного факультету Білоруського державного університету (м. Мінськ) Т. І. Макарова запропонувала до розгляду доповідь на тему
«Правове забезпечення екологічних прав громадян: достатність проведення
реформ у Республіці Білорусь» (рос. мовою), тези якої підготовлені у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом, доцентом зазначеної кафедри
В. Є. Лізгаро. У своєму виступі Тамара Іванівна зазначила про те, що проблема
еколого-правового статусу індивіда досліджувалась нею в рамках докторської
дисертації та монографії. Конституція Республіки Білорусь закріпила права громадян на сприятливе навколишнє середовище та відшкодування шкоди, а держава
забезпечує контроль за їх реалізацією, гарантує забезпечення цих прав. Вчена
окреслила коло питань, пов’язаних із впровадженням положень Орхуської конвенції в національне законодавство її країни: запровадження термінології в зміст
національних законів; формування необхідної інституційної структури; розробка
спеціальних процедур доступу до екологічної інформації та участі громадськості
в прийнятті екологічно виважених рішень. Водночас стосовно доступу до правосуддя норми даної конвенції виходять за межі екологічного права та підлягають
імплементації, насамперед у процесуальне законодавство Республіки Білорусь.
Громадяни та громадські об’єднання, як зазначила Т. І. Макарова, не можуть звертатись за захистом порушених екологічних прав до омбудсмена та до
Європейського суду з прав людини, оскільки ці форми захисту прав недоступні
білоруським громадянам з причин відсутності інституту омбудсмена в Республіці Білорусь, яка не є членом Ради Європи. Водночас формується практика
звернень зацікавлених осіб її країни до Комітету і з здійснення Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
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На початку своєї доповіді «Охоронюваний законом інтерес у структурі
еколого-правового статусу людини і громадянина» доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кориспондент
НАПрН України, заслужений юрист України Г. І. Балюк окреслила коло міжнародно-правових передумов формування системи екологічних прав людини
і громадянина, починаючи з 40–50-х років ХХ ст., зазначивши, що «Орхуська
конвенція підняла екологічні права громадян до фундаментального рівня прав
людини». Вчена вказала на відсутність у вітчизняному законодавстві юридичного механізму, «в якому б органічно були поєднані всі ланки системи закріплення, забезпечення, реалізації і захисту прав громадян». Нечіткість, невизначеність, а в окремих випадках – і відсутність правових норм, спрямованих на
забезпечення механізму реалізації та захисту екологічних прав громадян, на її
думку, призводить до того, що правовий статус людини і громадянина «втрачає
своє реальне підґрунтя», стає декларативним.
Галина Іванівна висловила думку про необхідність об’єднання зусиль вчених
у дослідженні еколого-правового статусу людини і громадянина, передусім «шляхом розкриття елементів зазначеної правової категорії, а саме її структури і змісту». Вчена запропонувала власні підходи до розуміння таких елементів структури
цього явища правової дійсності, як: громадянство, загальні та конституційні принципи, правосуб’єктність, права і свободи, обов’язки громадян та гарантії їх дотримання, юридична відповідальність та інтереси особи. Наводячи характеристику
кожного з цих елементів еколого-правового статусу людини і громадянина, Г. І. Балюк зазначила про важливість єдиних наукових підходів до поняття екологічного
інтересу, розуміння його змісту, адже «права починаються з інтересів». Поряд з
цим у законодавстві вживаються такі терміни, як «правоохоронювані інтереси»,
«життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави» та ін.
Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника Н. Р. Кобецька у доповіді на тему «Екологічна міграція
як наслідок порушення права на безпечне довкілля» зазначила про виникнення у 30-х роках ХХ ст. та поширення на сьогодні такого виду міграції, як
екологічна. Серед причин екологічної міграції вчена назвала глобальні зміни
клімату та спричинені ними наслідки. Висвітлюючи національну практику
регулювання питань екологічної міграції Австралії, США, Фінляндії, Швеції,
Республіки Таджикистан, Надія Романівна зазначила про відсутність у законодавстві нашої держави понять «екологічна міграція», «екологічні мігранти»
та ін. Особливо актуальним є питання захисту екологічно внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з Чорнобильською катастрофою у новітній історії Української держави вперше виникла проблема екологічної міграції постраждалих
громадян, у зв’язку з цим фактично виникає правове регулювання внутрішньої
вимушеної (примусової) екологічної міграції.
Особливої актуальності Н. Р. Кобецька надала питанням інституційного, організаційного та матеріального забезпечення прав і захисту інтересів осіб, які
постраждали від негативних змін довкілля, надання їм підтримки й допомоги
в адаптації в нових умовах, усунення причин екологічної міграції, негативних
змін довкілля, клімату, порушення природного права людини – права жити в
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здоровому, безпечному і збалансованому природному середовищі.
У доповіді на тему «Екологічні права майбутніх поколінь: від абстракції до правового змісту» доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений юрист України, завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України Н. Р. Малишева окреслила історичні, філософські та міжнародно-правові витоки концепції сталого розвитку. Захист і поліпшення довкілля для сучасного та майбутніх поколінь як одну з найважливіших
цілей людства вперше було зафіксовано в Стокгольмській декларації з навколишнього середовища в 1972 р. Відповідальність сучасних поколінь перед майбутніми було обґрунтовано і на теоретичному рівні та покладено в основу принципу
сталого розвитку. В подальшому, як зазначила вчена, відповідальність сучасного
покоління перед майбутніми була належним чином відображена в низці міжнародно-правових документів. Аналізуючи категорію «права майбутніх поколінь»,
Наталя Рафаелівна поставила питання про можливість запровадження правових
та інституційних механізмів, здатних діяти в інтересах майбутніх поколінь.
Доповідачка навела дані про початок створення структур, до повноважень
яких входить нагляд за дотриманням прав майбутніх поколінь, таких як: Рада
з прав майбутнього планети (Франція, 1993 р.), Комісія у справах майбутнього
(Ізраїль, 2001 р.), Комітет з питань майбутнього (Фінляндія, 1993 р., з 2000 р.
є постійним парламентським комітетом), Комісія з питань сталого розвитку
(Велика Британія, кін. ХХ ст.), парламентський комісар (омбудсмен) з питань
майбутніх поколінь (Угорщина, 2007 р.), парламентський комісар з прав майбутніх поколінь (Нова Зеландія, 1986 р.), Комісар з питань навколишнього середовища та сталого розвитку (Канада). Викладене, на думку Н.Р. Малишевої,
свідчить про пошук країнами світу «дієвих організаційно-правових шляхів
гарантування екологічних прав майбутніх поколінь на безпечне довкілля, на
належний обсяг природних ресурсів, здатний забезпечити життєдіяльність людини майбутнього на належному (або хоча б – сьогоднішньому) рівні».
Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична
академія» І. І. Каракаш у доповіді на тему «Екологічні права й обов’язки
людини і громадянина як невід’ємні складові їх еколого-правового статусу» наголосив на тому, що екологічні права людини є природними і не залежать від їх визнання чи невизнання державою, а «права людини на життя,
здоров’я, потомство, користування природними ресурсами – не прописані в законодавстві». В юридичному об’єктно-суб’єктному розумінні вони становлять
природну властивість та об’єктивну потребу існування людини як істоти природного походження. Вони пов’язані з походженням, життям і життєдіяльністю
людини, є невід’ємними від самої особи, у зв’язку з чим вчений пропонує їх
вважати «особистими правами, які не підлягають відчуженню».
Ілля Іванович здійснив аналіз системи екологічних прав та обов’язків громадян, закріплених Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими законами, зазначаючи про
невичерпність їх переліку. Він відмітив, що «досі переважним залишається
диференційоване (пооб’єктно-ресурсове) забезпечення використання й охорони природного оточення», тому запропонував власне формулювання низки
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екологічних обов’язків громадян із закріпленням їх у Конституції України та в
поточному законодавстві. На думку вченого, «саме належне закріплення і безпосередній зв’язок між екологічними правами й обов’язками надає повноцінне
уявлення про еколого-правовий статус людини і громадянина у сучасному демократичному суспільстві та соціальній правовій державі».
Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка М. В. Краснова в доповіді «Сучасні науково-методологічні проблеми екологічних прав та обов’язків громадян» поставила питання про
доцільність перегляду науково-методологічних засад сучасного екологічного
права стосовно окремих аспектів системи екологічних прав та обов’язків громадян і про необхідність подальшого наукового дослідження історико-правових та інших джерел формування екологічних прав людини і громадянина в
нині існуючих теоріях походження права (природно-правовій, теократичній,
теологічній, психологічній, соціологічній та ін.). Водночас еволюція екологічних прав стосується періодів, у межах яких формуються права природоресурсного, природоохоронного, безпекового та кліматичного характеру, важливим
також є питання про класифікацію зазначених прав на еколого-політичні, еколого-економічні, еколого-культурні та ін. На думку Марії Василівни, назріла
необхідність прийняття Основ екологічного законодавства із визначенням у
них поняття «екологічні права та обов’язки громадян», поклавши в основу
«види, форми і способи взаємодії людини та громадянина із навколишнім природним середовищем як місцем та умовою свого існування».
Особливу увагу М. В. Краснова приділила аналізу змісту та складових елементів
еколого-правового статусу людини і громадянина, зазначаючи про необхідність вирішення питань, пов’язаних із екологічною правосуб’єктністю осіб, можливістю застосування конституційно встановлених обмежень їх прав і свобод у сфері екології.
У доповіді на тему «Забезпечення права на сприятливе довкілля як ознака екологічної держави» доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, заслужений юрист
України, президент Асоціації українських правників В. В. Костицький зазначив про сучасні науково-теоретичні пошуки нової моделі держави, якій були б
притаманні інформаційні, соціальні, екологічні та інші ознаки. Забезпечення
права на сприятливе довкілля на шляху «від правової охорони природи – до
раціонального природокористування – і до забезпечення екологічної безпеки»,
на думку вченого, є ознакою екологічної держави. За словами Василя Васильовича, «в основі системи права, правопорядку, а отже, і суспільного життя (в
основі якого – комунікація) знаходиться ідея людиноцентризму, морально-етичний імператив, який нам дарував Всевишній у вигляді Заповідей».
Здійснюючи аналіз ідей людиноцентризму та соціоцентризму, доповідач
окреслив основні риси теолого-соціологічної теорії, а виходячи із принципу
теоретико-методологічного забезпечення розвитку науки, він запропонував
розробити нові підходи до доктрини екологічного права, теорії права, соціології права, переглянувши розуміння об’єкта правової охорони, систему екологічного права, її інституційне забезпечення. Вчений висловив думку про необхідність забезпечення стану рівноваги та дотримання балансу між секторами
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громадянського суспільства шляхом перегляду теорії розподілу влад Монтескьє на предмет виділення інформаційної влади, місцевого самоврядування як
гілок влади, та «згадати, що є ще народ, що є ще людина, навколо якої будується вся політика та еколого-правова політика зокрема».
Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
член-кореспондент НАПрН України М. В. Шульга на початку свого виступу
приділив увагу проблемам забезпечення рівності екологічних прав громадян
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, зловживання правом з
точки зору еколого-правового статусу, аналізу «прав на землю як елементу прав
екологічних». У доповіді на тему «Правові засади об’єднання земельних ділянок» вчений здійснив аналіз законодавчо закріплених обов’язкових умов
поділу та об’єднання земельних ділянок, де «особливість такого формування
об’єктів земельних відносин полягає у трансформації земельних ділянок, яка
відбувається на базі раніше сформованих земельних ділянок та призводить до
виникнення нових об’єктів земельних відносин».
Михайло Васильович зазначив про специфіку об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності громадян, об’єднання
окремим громадянином садових земельних ділянок зі збереженням цільового
призначення та набуттям нової площі, меж та нового кадастрового номеру. Висвітлюючи питання права спільної часткової власності на земельну ділянку,
яке виникає при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних
ділянок, добровільність вчений пов’язав із принципом свободи власності та
відповідністю конституційним вимогам до реалізації права власності. Добровільне об’єднання власниками належних їм земельних ділянок він пропонує
розглядати як «специфічний спосіб розпорядження земельними ділянками як
об’єктами права власності цих суб’єктів на договірній основі».
Кандидат фізико-математичних наук, засновник громадської організації
«Глобальне водне партнерство – Україна» А. О. Демиденко звернув увагу присутніх на новації сучасної державної екологічної політики на шляху до сталого
розвитку та проблеми і можливості практичного застосування екологічного
законодавства з метою реалізації прав майбутніх поколінь на чисте довкілля.
На думку Андрія Олексійовича, важливою ідеєю, яку слід впроваджувати в законодавство, є не тільки захист довкілля, а й зменшення екологічних ризиків, звідки
випливає концепція «нульового ризику». Доповідач зазначив, що «безпека – це не
відсутність ризиків, як у нашій парадигмі, а це управління ризиками і зменшення їх
до соціально прийнятного рівня». Із прийняттям нової Стратегії державної екологічної політики на період до 2030 р., він вважає за необхідне проведення значної роботи
із запровадження зазначених нових концептуальних поглядів у законодавство, розвитку таких нових для України інструментів, як оцінка впливу на довкілля, інтегрований менеджмент, партнерство для досягнення цілей сталого розвитку.
Директор ПП «Юридична фірма «Імператив-плюс» О. В. Лупейко у своєму
виступі окреслив коло проблем, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки та компенсацією заподіяної шкоди здоров’ю громадян, які постраждали
внаслідок пожежі на БРСМ «Нафта» в червні 2015 р. Як зазначив доповідач,
«у своїй правозахисній діяльності ми довели, що право на екологічну безпеку
може перестати бути декларативним, як це інколи вважається в юридичній

583
сфері. Поштовхом для нас стало вивчення європейського досвіду, зокрема аналогічного випадку, який стався у Великій Британії та завершився виплатою постраждалому населенню кількох мільйонів фунтів стерлінгів».
Підготовка і розгляд даної справи тривали близько чотирьох років, було заявлено близько 700 позовів, понад 500 з яких задоволено, стосовно приблизно 200
позовів – їх розгляд продовжується у суді першої інстанції. Суми моральних відшкодувань становлять від 50 тис. до 1 млн. грн. Перші справи вже пройшли апеляційний розгляд, де рішення судів першої інстанції залишені в силі. Нещодавно
судом було прийнято рішення про відшкодування 12 млн. грн. родинам пожежників. Олександр Васильович також додав, що наразі його організацією проводиться
робота із судового захисту порушених екологічних прав громадян і подано позови
до низки інших забруднювачів навколишнього природного середовища.
У своїй доповіді на тему «Розпорядження щодо ландшафту» як правовий
інструмент органів місцевого самоврядування проти рекламного хаосу в
Польщі (в контексті права людини на безпечний та естетичний простір)»
(англ. мовою) кандидат юридичних наук Анна Островська (факультет права
та адміністрації Інституту адміністративного і публічного права Університету
ім. Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Республіка Польща) акцентувала
увагу на тому, що у 2015 р. питання охорони ландшафту в Польщі були затверджені законодавчо. Ключовим наміром законодавця стала протидія зменшенню
цінної території внаслідок неконтрольованого розміщення рекламних носіїв у
публічному просторі (явище, яке зазвичай називають «рекламним хаосом»). У
зв’язку з цим доповідачка наголосила, що ландшафтний дозвіл із того часу став
основним інструментом для захисту ландшафту.
Незважаючи на низку недоліків законодавства Польщі у даній сфері, як
зазначила Анна Островська, беззаперечною перевагою запровадження нових
рішень Законом про ландшафт Республіки Польща є посилення охорони звичайних ландшафтів, які не відрізняються якоюсь особливою природною чи
історичною цінністю. Це ознака того, що краса навколишнього середовища
дедалі частіше спостерігається з точки зору місцевості, а не окремого об’єкта.
Кандат юридичних наук Ганна Спасовська-Чорна (факультет права та адміністрації Інституту адміністративного і публічного права Університету ім.
Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Республіка Польща) у доповіді «Права
людини і права тварин: коментар до рішення Конституційного суду
Польщі щодо свободи віросповідання» (англ. мовою) зазначила, що право
на свободу у сфері релігійного життя у Польщі наразі визнається одним із основних прав людини. Важливим виміром свободи віросповідання є свобода
приватного та публічного здійснення молебнів та богослужінь, що також включає принесення жертв і придбання м’яса відповідно до традицій (у випадку
прихильників іудаїзму та ісламу така практика передбачається). У дискусії про
ритуальне вбивство часто стверджується, що такого роду питання породжують
конфлікти між правом людини на релігійну свободу та правами тварин.
Доповідачка проаналізувала законодавство своєї країни з окреслених питань
на предмет його колізійності, зокрема щодо допустимості забою хребетних тварин
без попереднього оглушення, поставивши питання: «Чи порушують обмеження на
ритуальні забої свободу віросповідання?». Ретельний аналіз Рішення Конституційного трибуналу Польщі від 10 грудня 2014 р. дав змогу відповісти на це питання,
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адже він постановив, що національне законодавство, яке передбачає абсолютну
заборону ритуального забою із встановленням каральних санкцій, – порушує свободу віросповідання. Аналізуючи проблему з філософсько-правової позиції, Ганна
Спасовська-Чорна зазначила, що вчені-правознавці поставили питання про те, чи
слід, враховуючи принципи права, надавати особливого значення свободі віросповідання та чи потрібно захищати право на виявлення релігії за будь-яку ціну.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України М. О. Шимкус у своїй доповіді на тему «Європейські
інструменти екологічних оцінок (СЕО та ОВД) – практичний досвід впровадження в Україні» зазначила, що запровадження в Україні оцінки впливу на
довкілля та стратегічної екологічної оцінки відкрило нові механізми участі громадськості в прийнятті екологічно важливих рішень, порівняно з формами участі
громадян у проведенні державної екологічної експертизи. Вона окреслила коло
проблем, пов’язаних із процедурою оцінки впливу на довкілля екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів у сфері господарської діяльності, визначенням критеріїв віднесення тих чи інших об’єктів до екологічно небезпечних, поділ
яких на категорії здійснено в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля».
Марина Олександрівна висловила також сподівання на подальший розвиток
інституту оцінки впливу на довкілля як інструменту національної екологічної
політики та його ефективне впровадження у практику взаємодії Мінприроди,
суб’єктів підприємницької діяльності та екологічно зацікавленої громадськості.
Наприкінці роботи конференції доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України
В. В. Носік зазначив, що «хоча майбутні покоління – це абстракція, суб’єкт, якого
ще немає, але в практичній площині забезпечення їх прав безпосередньо стосується
нас». Обмеження прав існуючих поколінь, на думку вченого, має застосовуватись,
щоб «наші онуки побачили тварин, які сьогодні знаходяться на межі зникнення».
У своїй доповіді на тему «Проблеми здійснення і захисту прав на землю
у контексті реалізації статті 50 Конституції України» Володимир Васильович вказав на «необхідність дослідження теоретичних і практичних проблем
законодавчого забезпечення дотримання власниками землі та землекористувачами ст. 50 Конституції України». Вчений окреслив коло проблем, пов’язаних
із ефективністю практичної реалізації та захисту екологічних прав громадян у
сфері земельних правовідносин та необхідністю урахування комплексних підходів до застосування норм земельного, екологічного, аграрного, цивільного
законодавства в регулюванні зазначеного «комплексу суспільних відносин» з
метою реалізації конституційних екологічних прав громадян.
У процесі роботи Міжнародної науково-практичної конференції відбулося
активне наукове обговорення усталених та дискусійних питань стосовно доктринального розуміння, юридичного закріплення і забезпечення ефективності
еколого-правового статусу людини і громадянина, реалізації та захисту екологічних прав і обов’язків громадян, насамперед права на безпечне довкілля.
Учасники конференції визнали за необхідне:
1) об’єднання зусиль вчених і практиків у дослідженні поняття, структури
та змісту еколого-правового статусу людини і громадянина як правової категорії, напрацюванні єдиних підходів до підвищення ефективності правового ре-
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гулювання екологічних відносин у зазначеній сфері з урахуванням міжнародно-правових та європейських підходів, позитивної практики зарубіжних країн;
2) продовження подальших наукових досліджень історико-правових, політико-правових, інституційно-функціональних та інших проблем забезпечення
екологічних прав, інтересів та обов’язків громадян, їх захисту за надзвичайних
екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, в тому числі кліматичних, можливості застосування обмежень прав і свобод людини і громадянина в сфері екології, запобігання екологічній міграції;
3) розвиток доктрини екологічного, земельного та аграрного права в напрямі вдосконалення національного законодавства, посилення еколого-правової освіти, культури, юридичної та морально-етичної відповідальності,
впровадження ідей сталого розвитку з метою гарантування екологічних прав
нинішнього та майбутніх поколінь на безпечне довкілля, достатній для життєдіяльності людини обсяг природних ресурсів, гідне для проживання навколишнє природне середовище.
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ,
ПРОВЕДЕНОГО ВІДДІЛОМ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
01 листопада 2019 року в Інституті держави і права імені В. М. Корецького
НАН України відбувся Круглий стіл на тему: «Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів», організований відділом проблем державного управління та адміністративного права.
В роботі Круглого столу взяли участь співробітники Інституту, представники
навчальних закладів юридичного та державно-управлінського профілю різних
міст України, юристи-практики. Робота Круглого столу відбувалася за такими
напрямами: 1) адміністративне право в контексті новелізації предмета, метода,
термінології та напрямів подальшого розвитку; 2) сучасні тенденції розвитку адміністративного законодавства(правове забезпечення системи органів виконавчої влади та державної служби); 3) сучасні тенденції розвитку науки фінансового
права в Україні; 4) правове забезпечення фінансової децентралізації в Україні.
З вітальним словом до учасників Круглого столу звернувся директор Інституту
держави і права імені В. М. Корецького, академік НАН України Ю. С. Шемшученко.
Він відзначив значну роль відділу проблем державного управління та адміністративного права в розвитку наукового забезпечення державно-управлінських
процесів в Україні, а також зупинився на деяких вагомих аспектах стану адміністративного законодавства України, наголосивши, що сучасні реалії і тенденції модернізації адміністративного права як однієї із провідних галузей права обумовлені
політичними, економічними, соціальними та іншими чинниками. Така обумовленість пов’язана також із загальним станом і перспективами розвитку національної
правової системи. Крім того, реформування галузі адміністративного права обумовлено основними напрямами змістовної новелізації вітчизняної адміністративно-правової доктрини, яка має бути покладена в основу впливу на правозастосування та повноцінне функціонування адміністративно-правової сфери.
Розпочинаючи обговорення питань Круглого столу, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України О. Ф. Андрійко зауважила, що наука
адміністративного права потребує подальшого розвитку, як і система наукових
і правових понять теорії адміністративного права – оновлення. І хоча в останні
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роки в Україні збільшилася кількість дисертацій, захищених за спеціальністю
12.00.07, оновлення категоріального апарату відбувається досить повільно, як
власне, і усвідомлення соціального призначення адміністративного права. З метою
комплексного впливу на суспільні процеси необхідно зміцнювати зв’язки науки
адміністративного права з політологічною, економічною, соціологічною науками.
В умовах сучасних викликів потребують комплексного реформування та
розвитку базові інститути адміністративного права як галузі права – органи виконавчої влади, державна служба, адміністративні процедури, адміністративна
відповідальність, контроль, адміністративна юстиція. До прикладу, починаючи
з 1991 року, система органів виконавчої влади в Україні перебуває у постійній
перебудові. Запропоновані Концепцією адміністративної реформи такі критерії
побудови системи органів, як рівень компетенції, типологія функцій увесь час
нехтуються при постійному намаганні внесення не завжди обґрунтованих, не
завжди виправданих змін. Залишається не визначеним і питання компетенції
цих органів та науково обґрунтованих пропозицій щодо наділення їх владними
функціями, а структурно-організаційні зміни, що відбуваються, не відзначаються системністю та послідовністю. На законодавчому рівні залишається не
визначеним ні види цих органів, ні їх взаємодія.
Новим інститутом українського адміністративного права є інститут адміністративних процедур. Недооцінка належного правового регулювання його в
минулому сприяла розширенню діяльності державних органів за власним розсудом. Необхідність правового унормування дій адміністрації у відносинах з
фізичними та юридичними особами і визнання важливості вирішення цього
питання є стратегічними завданнями нового парламенту і уряду.
Відтак, адміністративне право сьогодні має служити важливою публічно-правовою основою розвитку справді демократичної, правової держави.
У своєму виступі заступник директора Інституту з наукової роботи, член-кореспондент НАПрН України В. П. Нагребельний підкреслив, що модернізація
концептуальних підходів до визначення предмета адміністративного права повинна враховувати реальні суспільні виклики, явища і процеси, які відбуваються
в адміністративній та адміністративно-правовій сферах держави, їх перманентність, перспективи і динаміку розвитку. Практичне втілення вищезазначеного
концептуального підходу має позитивно впливати передусім на зміст та якість
нормативного масиву сучасного адміністративного права України. Це завдання є
довгостроковим і повинно вирішуватися поступово й адекватно шляхом зміни існуючих і прийняття нових актів вітчизняного адміністративного законодавства.
І. П. Голосніченко, доктор юридичних наук, професор зупинився на проблемі галузевої приналежності інституту адміністративної відповідальності і
зауважив, що «адміністративний проступок» отримав таку назву у зв’язку з
тим, що відповідальність за ці правопорушення охороняє відносини державного (публічного) управління. І коли проаналізувати об’єкти посягання адміністративних правопорушень, тоді ми з’ясуємо, що більшість із них є управлінськими відносинами. Однак, на користь запровадження правопорушення
замість адміністративного проступку свідчить те, що нормами розділу ІІ особливої частини діючого дотепер Кодексу України про адміністративні правопорушення охоплені проступки, які до сфери управління не мають ніякого
відношення. Наприклад, цілий ряд статей глави 15-А нині чинного КУпАП;
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проступки, передбачені статтями 42-1 42-2, 45, 51, 173 та багато інших захищають не управлінські, а зовсім інші відносини. Ці проступки не є адміністративними, оскільки відносини, що охороняються названими вище нормами, не
мають ніякого відношення до державного управління або місцевого самоврядування. Але це і не злочини, так як вони не несуть в собі великої суспільної
небезпеки. Постає питання, з яким же видом правопорушень в цьому разі ми
маємо справу і до якої галузі права можна їх віднести.
Професор І. П. Голосніченко висловив переконання у необхідності підготовки
кодифікованого нормативно-правового акта, що буде встановлювати відповідальність за дрібні правопорушення, використовуючи в якості основи проект Кодексу
України про адміністративну відповідальність, напрацьований ще у 2005 році.
О. П. Рябченко, доктор юридичних наук, професор, зауважила, що необхідність новелізації доктринальних підходів у визначенні предмету адміністративного права обумовлена декількома чинниками, пріоритетне значення серед
яких має активізація впливу інститутів громадянського суспільства на державотворення, що передбачає запровадження ефективних запобіжників порушень законності у публічно-правових відносинах. Одним із таких запобіжників виступає адміністративна юстиція, включення якої до сфери регулювання
вченими визначалось як неоднозначне. Відтак, враховуючи розвиток науки
судового права, професор запропонувала включити судовий адміністративний
процес до складу системи судового права. При цьому судове право доцільно
розуміти у його «класичному» значенні, коли ним охоплено цивільний, кримінальний та адміністративний процеси (за підходом В. О. Рязановського), а
також господарський процес. Запропонований підхід дозволить уникнути у подальшому деяких особливостей у правовому регулюванні судових юрисдикцій,
актуальних у сучасних умовах, але фактично помилкових.
Є. Б. Кубко, доктор юридичних наук, професор акцентував увагу присутніх на тому, що доктринальна характеристика сучасного адміністративного
права має актуальне значення, що викликане самою складністю предмету наукового дослідження. Проблема полягає в нагальній необхідності наукового
осмислення та теоретичного обґрунтування процесів адміністрування та правового закріплення багатоманітних адміністративних процедур, що неможливо зробити без визначення доктринальних підходів до сучасних адміністративно-правових процесів. Адміністративне право як найбільш розгалужена
система правових норм вимагає адекватного підходу до здавалось би аксіоматичних положень юридичної науки з точки зору сучасних державно-правових
реалій. Вирішення цих завдань передбачає низку послідовних методологічних
кроків. Методологія як певна «технологія» вивчення об’єкту, на який спрямована увага дослідника, вимагає, перш за все, визначення самого стану, в якому
знаходиться цей об’єкт. Тобто первісним завданням є визначення адміністративного права і його стану в конкретний час дослідження.
Дослідницька складність полягає, перш за все, в тому, що адміністративне право
знаходиться в стані досить відчутної трансформації, що є загальною тенденцією не
тільки в Україні, а й в інших країнах. У багатьох дослідженнях констатується поступові зміни функціонального призначення адміністративного права. Воно стає не
стільки правом, що забезпечує виконання законів, але й правом, що до певної міри
самостійно регулює відповідні відносини, які не врегульовані на законодавчому
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рівні, або врегульовані неповно чи врегульовані суперечливо. Такий стан деякі дослідники називають «гібридним» (l’etat hybride), що відображає тенденцію умовного
поширення адміністративного права за межі традиційних функцій виконавчої влади.
Всі ці тенденції та явища вимагають чіткої відповіді на одне з головних
питань науки адміністративного права, а саме – про її предмет. Визначення
предмету адміністративного права передбачає, перш за все, визначення самої
мети і завдання функціонування адміністративного права в правовій системі
України. В зв’язку з цим виникає необхідність в аналізі, перш за все, двох світових тенденцій, які проявляються і в українському правопорядку. Мова йде
про співвідношення двох моделей розвитку адміністративного права. Перша –
це необхідність стабільності, послідовного розвитку та тяглості (continuity).
Друга – розвиток і модернізація адміністративного права, що передбачає необхідність відходу від традиційних доктринальних підходів.
Д. М. Лук’янець, доктор юридичних наук, професор, продовжуючи наукову дискусію, зауважив, що спір про межі предмету адміністративного права
не втрачає своєї актуальності вже тривалий час і має у своїй основі розбіжності у поглядах представників галузевих юридичних наук, кожна з яких претендує на унікальність власного предмету і методу. На думку професора, питання
предмету, а відповідно і методу правового регулювання, не може вирішуватись
в межах окремої галузі права. Це проблема вищого порядку, яка полягає у пошуку критеріїв виділення і характеристики елементів системи права в цілому.
Іншими словами, проблема має методологічний характер і існує не в межах
окремого елементу системи, а на рівні системи в цілому.
Пошук зазначеного критерію наводить на думку про те, що, по-перше, він
так чи інакше має бути пов’язаний з одним з елементів загальної структури
суспільних відносин, а, по-друге, має бути виділена така його характеристика,
яка обмежує кількість таксономічних одиниць до розумних меж – зокрема,
суб’єкти суспільних відносин, характеристикою яких, що відповідає вимогам
до критерію класифікації, може бути взаємне їх положення (юридично рівноправні, юридично нерівноправні, комбіноване положення) За такого підходу
можна виділити лише три фундаментальні галузі права – цивільне, адміністративне і судове, генетично первинним відносно яких є право конституційне.
Відтак, предмет адміністративного права можна визначити як сукупність
суспільних відносин, пов’язаних із реалізацією державної виконавчої та самоврядної влади. Говорячи про самоврядну владу мається на увазі не тільки
сфера місцевого самоврядування, яке здійснюється різноманітними місцевими
радами та їх виконавчими органами, але й корпоративне самоврядування. Корпоративне самоврядування має місце у діяльності різноманітних професійних
корпорацій, зокрема, таких, як суддівські, адвокатські, прокурорські тощо.
Р. А. Усенко, кандидат юридичних наук наголосив на необхідності чіткої
публічної правової позиції провідної науково-дослідної установи щодо кардинальних змін до Закону України «По державну службу», які нівелюють основні
її законодавчі принципи; реформи системи органів виконавчої влади, оприлюдненої новим Урядом.
В. А. Дерець, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України у своєму виступі звернула
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увагу на проблеми реформування місцевих органів виконавчої влади.
О. А. Банчук, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави
і права імені В. М. Корецького НАН України, заступник міністра юстиції України,
зупинився на аналізі деяких змін до адміністративного законодавства України.
Зокрема, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій
парламентом 04 жовтня 2019 р., низка цілей діяльності Уряду, які раніше традиційно відносилися до сфери діяльності Міністерства юстиції та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, перейшла до сфери відання новоствореного
Міністерства цифрової трансформації України, в тому числі доопрацювання
проекту Закону України «Про адміністративну процедуру».
Фахівці новоутвореного Міністерства цифрової трансформації, зважаючи
на профіль своєї діяльності та затвердженні цілі своєї діяльності, роблять
спробу опрацювати цей документ під кутом зору його об’єднання із чинним Законом України «Про адміністративні послуги», оскільки вважають спільними
предмети їх правового регулювання.
Однак набагато складнішою виглядає їх ініціатива врегулювати цим законом здійснення адміністративних процедур он-лайн та за допомогою різноманітних електронних способів взаємодії.
Іншою радикальною ініціативою є скасування низки законодавчих актів часів Радянського Союзу, яка міститься в проекті Закону «Про внесення змін до
Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів
СРСР та УРСР на території України» від 29 серпня 2019 р. № 1075.
Нинішній проект передбачає, що всі закони та інші акти органів державної влади
і управління Союзу РСР та Української РСР, актів, що стосуються адміністративно-територіального устрою України та державного кордону України, актів, якими
надано згоду на обов’язковість міжнародних договорів, укладених Українською РСР,
актів організаційно-розпорядчого характеру та індивідуальних актів, не діють на території України. Виняток становлять Декларація про державний суверенітет України
від 16 липня 1990 р., Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
Проектом пропонується тимчасово, до прийняття законів України, що регулюють
відповідні відносини, застосувати такі акти адміністративного законодавства, ухвалені у 1991 році: Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Закон України «Про
захист прав споживачів»; Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні»; Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про
охорону навколишнього природного середовища».
Якщо попередній законопроект передбачав, що кодифіковані акти Української РСР (у тому числі Кодекс про адміністративні правопорушення) будуть
чинними лише протягом 3 років з дня набрання ним чинності (п. 2 розділу ІІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»), то новий проект пропонує, щоби Житловий кодекс Української РСР 1983 року та Кодекс України про адміністративні
правопорушення 1984 року, а також підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання, діяли на території України лише до 30 вересня 2020 р.
Ці положення повинні стати поштовхом до системної роботи над реформою законодавства про адміністративні правопорушення задля уникнення в
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майбутньому ситуації законодавчої прогалини – коли Кодекс про адміністративні правопорушення 1984 року втратить чинність, а новий Кодекс парламент
не встигне вчасно ухвалити.
Н. В. Янюк, кандидат юридичних наук, доцент підкреслила, що попри реформування інституту державної служби, залишаються невирішені попередні
проблеми, зокрема щодо понятійного апарату; гострої дискусії набуло питання
запровадження контрактної форми проходження державної служби, яке без
чіткого законодавчого визначення переліку посад, щодо яких існує відповідна
форма і закріплення процедурних питання, не сприятиме у підвищенні очікуваного авторитету державної служби.
В обговоренні адміністративно-правової проблематики організації взяли
участь також доктор юридичних наук Ж. В. Завальна, доктор юридичних наук
Н. О. Армаш, доктор юридичних наук Д. О. Беззубов, доктор юридичних наук
Л. М. Дорофеєва, доктор юридичних наук Х. П. Ярмакі, кандидат юридичних
наук Л. Є. Кисіль, кандидат юридичних наук Т. В. Корнєва, кандидат юридичних наук В. Л. Наумов, кандидат юридичних наук В. П. Тимощук, кандидат юридичних наук М. В. Плотнікова, кандидат юридичних наук Н. Г. Плахотнюк кандидат юридичних наук К. Ю. Пуданс, кандидат історичних наук
В. І. Мельниченко, аспіранти П. О. Барбул, І. О. Кудерська, Д. Ю. Микитюк, Є. О. Романенко, Є. П. Шило, О. А. Шиян та ін.
Одним із важливих напрямів роботи круглого столу стало обговорення
сучасних тенденцій розвитку науки фінансового права в Україні, правового
забезпечення фінансової децентралізації в Україні, в якому активну участь
взяли Н. К.Ісаєва, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Н. В. Воротіна,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем
державного управління та адміністративного права Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук М. В. Старинський, доктор юридичних наук Н. Я. Якимчук, кандидат юридичних наук
М. А. Пожидаєва, кандидат юридичних наук О. В. Сударенко, кандидат юридичних наук О. О. Семчик та ін.
Учасники Круглого столу прийняли рекомендації, відповідно до яких вважають за доцільне:
1. Продовжувати порівняльні дослідження проблем адміністративного права
та державного управління, вивчення та аналіз зарубіжного досвіду трансформації адміністративної сфери і відповідного законодавства, а також посилювати координацію науково-теоретичних пошуків у цій галузі.
2. Продовжити наукові розвідки щодо методу і системи адміністративного права.
3. Продовжити роботу над оновленням та змістовним наповненням категоріального апарату адміністративного права.
Потребує обговорення термінологічна складова галузі адміністративного права.
4. Підготувати перевидання підручника «Адміністративне право України. Академічний курс. Загальна частина».
5. Активізувати напрацювання проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», Кодексу України про адміністративні проступки, змін до
законодавчих актів, які регулюють діяльність Кабінету Міністрів України,
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міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та активне залучення до цих процесів науковців.
6. Актуалізувати фундаментальні дослідження проблем вдосконалення організації та правового регулювання державного управління, подолання дуалізму
виконавчої влади, модернізації виконавчої влади та її інститутів, зокрема,
таких як система органів виконавчої влади, функції та компетенція органів
державної служби, юридичні акти управління, законність і державний контроль в управлінні, правові механізми і важелі протидії корупційним діянням, розвиток адміністративно-процедурного механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян, правове забезпечення раціональних процедур
управлінської діяльності та надання адміністративних послуг.
7. Сформувати правову позицію щодо останніх змін до Закону України «Про
державну службу», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 02 вересня
2019 р. № 829 і провести наукові обговорення.
8. З огляду на дискусії щодо галузевої самостійності фінансового права, доцільно проводити дослідження не лише основних критеріїв розмежування
галузей права – предмету та методу фінансово-правового регулювання, а
звернутись і до додаткових критеріїв, якими є галузеві принципи та мету
правового регулювання, а також специфіку об’єктів та суб’єктів правовідносин, їх суб’єктивні права та юридичні обов’язки, специфіку юридичної відповідальності тощо. При цьому, з’ясування сутності ряду понять, категорій
вимагає об’єднання зусиль учених, що представляють різні галузі права –
конституційного, цивільного, адміністративного, господарського (наприклад, поняття: «юридична особа публічного права», «публічні фонди» тощо).
9. Поглибити та розширити наукові дослідження понять «публічна фінансова
діяльність», «публічні фонди», аналізуючи які науковці не обмежуються лише
розглядом Державного та місцевих бюджетів, а концентрують свою увагу і на
позабюджетних фондах, складових фінансової системи України. Однак, додаткової уваги дослідників потребують питання сутності фондів юридичних
осіб публічного права, які використовують кошти з метою реалізації публічних функцій, покладених на них відповідно до норм чинного законодавства.
10. На завершальному етапі впровадження реформи фінансової децентралізації
в Україні забезпечити врахування принципу субсидіарності (який притаманний бюджетним системам європейських демократичних держав і традиційно
вважається основою фінансової децентралізації) та означає, що розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між
місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого
наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача.
При цьому необхідно припинити спроби прийняття в Україні законодавчих
та інших нормативно-правових актів, які б погіршували існуючий на сьогодні стан фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування.
11. Опублікувати матеріали «Круглого столу» окремим виданням.
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О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ЮРИДИЧНА НАУКА
У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ».
ДО 70-ЛІТТЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
Вже багато років поспіль Рада молодих вчених нашого Інституту проводить
міжнародні науково-практичні конференції, кожна з яких стає однією з головних наукових подій річного циклу життя установи. Конференція Ради молодих
вчених щоразу має вдало поєднати в собі непоєднуване. Передусім це має бути
майданчик для відкриття талантів майбутніх зірок академічної катедри, що наразі демонструють лише перші скромні відблиски майбутньої слави. Поряд з
тим конференція має підтверджувати високе реноме академічної юридичної науки
та її славетного флагмана – Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України. Тематика конференції має бути оригінальною та свіжою, і водночас настільки широкою, щоб не обмежувати творчу свободу учасників і допускати участь фахівців з усіх напрямів юридичної науки.
Цьогорічна Х ювілейна конференція зовсім невипадково (як усе у світі чисел) збіглася із 70-літнім ювілеєм нашого Інституту. У 2018 р. ми відзначали
століття нашої Національної академії наук України і тому обрали дещо футуристичну тему «Майбутнє науки в обріях права». А 2019 р. вирішили дещо
врівноважити цей нуртуючий порив поміркованим консерватизмом.
Тема «Юридична наука у громадянському суспільстві» зумовлена непростими реаліями нашого часу. Попри очевидний поступ у розвитку громадянського
суспільства в Україні, з’являються й нові виклики. Від імені громадянського
суспільства сьогодні хто тільки не говорить. Громадська думка при прийнятті
важливих політичних і юридичних рішень часто протиставляється науковому
підходу, а активна громадськість – нібито відстороненим від суспільних справ
науковцям. Нам, ученим, закидають, що ми працюємо на державу, яка, за однією з концепцій, що стала домінуючою в нинішньому публічному просторі,
розглядається ледве не як природний антагоніст громадянського суспільства.
Водночас мало хто замислюється, чи можливе громадянське суспільство без
науки, зокрема, без науки правової. Чи можлива в демократичній державі юридична наука, яка перебуває поза громадянським суспільством, будучи від нього
дистанційованою інституційно і творчо? На наше глибоке переконання, саме
науковці і мають бути авангардом громадянського суспільства, а наука як система і корпорація – його базовим інститутом і частиною організму.
У конференції взяли участь як молоді, так і вже досвідчені вчені з різних
регіонів України, а також з Білорусі, Литви, Польщі, Іспанії та Італії.
Учасників заходу урочисто привітав директор Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. С. Шемшученко. Юрій Сергійович у своєму виступі спинився на основних віхах історії нашого Інституту, попередніх здобутках та перспективах. Особливий наголос
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було зроблено на тому, що Інститут має належним чином реагувати на виклики
сучасності, задля подолання розриву між наукою та практикою робити юридичній
громадськості певні кроки назустріч, зберігаючи, утім, своє традиційне обличчя.
На початку конференції було заслухано ряд доповідей провідних досвідчених науковців. Кілька перших доповідей були присвячені науці екологічного
права, її значенню для розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, а також утвердження принципу верховенства права. За збігом обставин якраз за тиждень до конференції у Києві спостерігалися доволі
незвичні природні явища. Місто на кілька днів оповив туман. Мимоволі згадувалися гомерівські рядки про хмарою й млою повите Кімерійське царство,
ніколи не осяяне сонцем у блакиті ясній світлодайним:

ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,
ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς
Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν…
Після того як в Україні були ліквідовані практично всі професійні служби,
що мали відповідати за стан повітря, не лишилося практично нікого, до кого
можна було б апелювати у подібній кризовій ситуації. За цих обставин зростає
роль інститутів громадянського суспільства та наукової спільноти, авторитетний голос якої не повинен стишуватись.
Першою на конференції виступила завідувачка кафедри екологічного
та аграрного права Білоруського державного університету, доктор юридичних наук, професор Т. І. Макарова з ґрунтовною доповіддю «Значення
науки екологічного права для сталого розвитку громадянського суспільства
та правової держави». Тамара Іванівна, яка є однією з провідних білоруських
учених та людиною, причетна до вироблення державної політики у відповідній
царині, поділилася з учасниками конференції білоруським досвідом втілення на
практиці сучасних природоохоронних концепцій. Зазначений дискурс було продовжено у виступі завідувачки відділу аграрного, земельного, екологічного та
космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України
Н. Р. Малишевої, доповідь якої була присвячена науковому підходу в екологічній правотворчості. Завершила відповідний тематичний блок доцент кафедри
екологічного права юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент
Е. В. Позняк виступом на тему «Еколого-правова наука і культура в Україні:
фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку».
Також були заслухані доповіді, присвячені правовим проблемам розвитку
громадянського суспільства. Старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень нашого Інституту, кандидат юридичних наук,
доцент І. В. Музика розкрила питання правового виміру громадянського суспільства. Юрисконсульт Нотаріальної палати України, кандидат юридичних наук, доцент В. І. Бірюков торкнувся питання визначення ролі юридичної
науки у розвитку громадянського суспільства. Такій тематиці був присвячений
і виступ аспіранта відділу конституційного права та місцевого самоврядування нашого Інституту П. С. Демченка.
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Запам’яталися й виступи, присвячені проблематиці окремих правових наук.
Так, старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень
нашого Інституту, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Т. І. Бондарук зосередилась на питанні правового мислення як ключової категорії історико-правового дослідження українського правознавства. Жвавий інтерес
учасників привернув виступ аспіранта кафедри цивільного права Київського
Національного університету імені Тараса Шевченка А. О. Недошовенка. Його
доповідь була присвячена окремим істотним умовам договору будівельного підряду, але доповідач значною мірою насичив її доктриною, історією юридичної
думки та сучасними тенденціями розвитку судової практики у провідних країнах
світу. Суддя Полтавського районного суду Полтавської області, викладач
Національної школи суддів України, аспірант Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України С. А. Цибізова розповіла про проблематику розгляду спорів щодо доменних імен в аспекті судової реформи (ІР суд).
Ще два виступи були присвячені проблемам космічного права. Керівник юридичного департаменту ТОВ «Space Logistics Ukraine» М. О. Кірпачова надала
ґрунтовні доводи щодо актуальності вступу України до Європейського космічного
агентства. Науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права нашого Інституту, кандидат юридичних наук
А. М. Гурова присвятила свій виступ транспарентності фінансування космічної
діяльності як механізму гарантування економічної безпеки держави.
Завершив виступи старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту, кандидат юридичних наук О. О. Малишев доповіддю
«Археологічна спадщина України напередодні скасування земельного мораторію».
Захід відбувся у атмосфері інтелектуального піднесення, жвавої доброзичливої дискусії та продуктивного обміну досвідом науковців і практиків.
За результатами форуму було видано збірник наукових праць*.
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* Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві: зб. наук. праць. Матеріали

Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (голова), О. О. Малишев (заступник
голови), А. М. Гурова (секретар), В. К. Малолітнева, П. С. Демченко. Київ, 2019. 224 с.

В. Ю. ВАСЕЦЬКИЙ,
кандидат юридичних наук

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
16 квітня 2019 р. в Інституті держави і права імені В. М. Корецького
НАН України відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики».
Конференція була присвячена 70-річчю створення Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України.
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У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, представники академічної науки, державних органів, відомих ВУЗів. Активними учасниками була
наукова молодь, докторанти, аспіранти, а також студенти провідних закладів вищої
освіти України. Всі учасники конференції обговорили фундаментальні проблеми,
пов’язані з питаннями правового моніторингу та правової експертизи, було наведено концептуальні підходи до визначення цих категорій. Певна увага присвячена відповідним класифікаціям та типології зазначених явищ, що представлені у
вітчизняній теорії та зарубіжній правовій думці. Окремий вектор присвячено ролі
і значенню доктрини у забезпеченні ефективності правореалізаційних процедур.
Зі вступним словом на конференції виступів директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко. У своєму виступі Юрій Сергійович, зокрема, привітав учасників конференції, яка відбувалася напередодні 70-річчя Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України. Він відзначив, що на даний час Інститут
є провідною науково-дослідною академічною правознавчою установою, здобутки
якого широко відомі як в нашій країні, так і поза її межами. Останні роки головним чином пов’язані з удосконаленням зв’язків науки і практики. Важливою є й
науково-експертна діяльність Інституту. Тут активно діє Науково-експертна рада,
яка щороку надає близько 200 наукових висновків для державних органів, органів
місцевого самоврядування, Конституційного Суду, громадян України. Це сприяє
зміцненню правової держави і громадянського суспільства в Україні.
Темі про роль і здобутки Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України за 70 років діяльності присвячено також виступ заступника директора Інституту з наукової роботи Володимира Петровича Нагребельного. Він
охарактеризував основні етапи становлення і розвитку Інституту як провідної
наукової юридичної установи України, проаналізував основні напрями його
наукової діяльності, творчі досягнення протягом семи десятиліть і перспективи
правових досліджень, форми і результати зв’язків з практикою державно-правового будівництва в Україні, міжнародне наукове співробітництво та ін. Особливу
увагу було приділено характеристиці сучасного, якісно нового етапу в діяльності
Інституту в умовах подальшого демократичного розвитку української держави
та її євроінтеграційного вибору. В. П. Нагребельний підкреслив, що у зв’язку з
70-річчям від дня заснування, вагомий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку наукових кадрів, державотворення і правотворення трудовий колектив
Інституту відзначений Почесною грамотою Союзу юристів України.
Варто виділити виступи на конференції таких провідних вчених України як
Н. М. Оніщенко, О. Ф. Андрійко, Б. І. Андрусишина, Р. В. Вереша, П. Ф. Кулинича, І. Й. Магновського, Н. А. Мяловицької, Н. М. Пархоменко, І. Д. Шутака,
А. Є. Шевченко та ін. Були обговорені доктринальні підходи та виміри правової
науки, теоретичні засади, практичне втілення та реалізація правового моніторингу і правової експертизи.
Наталія Миколаївна Оніщенко висвітлила проблеми поєднання правової
доктрини і юридичної практики у вивченні такої категорії, як правовий моніторинг.
Зокрема, надана характеристика цього феномену в контексті усунення недоліків і
прогалин законодавчого поля, акцентована увага на важливості пошуку і поширення позитивної практики правотворчого процесу, проаналізовані деякі аспекти
доктринального тлумачення категорії правовий «моніторинг», пов’язаність теорії і
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прагматики цього питання, необхідності вироблення як власного стилю науки спостереження, аналізу і прогностики (правовий моніторинг), так і врахування засад і
підвалин вивчення зарубіжного досвіду проведення послідовних статей правового
моніторингу задля покращення правореалізаційної практики.
Ольга Федорівна Андрійко зосередила увагу на сутності, понятті та значенні моніторингу щодо діяльності органів виконавчої влади та їх відносин
з іншими суб’єктами. Дослідження зосереджено на основних ознаках моніторингу, що відрізняють і поєднують його з контролем і наглядом, функціях
та проявах стосовно відповідних суб’єктів, діяльність яких відстежується,
аналізується та удосконалюється, обґрунтовується необхідність розширення
прогностичної функції моніторингу щодо ефективності нормативно-правових
актів у сфері виконавчої влади. Зроблено висновок, що проблема подальшого
дослідження застосування моніторингу та його правової визначеності в діяльності органів виконавчої влади має бути в полі зору науковців та практиків.
Богдан Іванович Андрусишин присвячує увагу міжнародному контролю
вдосконалення управління державою. Він наголошує, що подальша інтеграція
України в ЄС, яка знайшла своє відображення у змінах до Основного Закону, ставить вимогою вносити зміни до національного законодавства з метою
створення умов для дії у внутрішньому національному правовому порядку
положень права Євросоюзу, в тому числі організаційно-правових механізмів
здійснення міжнародного контролю.
Олександр Васильович Батанов констатує, що конституційне-правове регулювання експертного забезпечення законотворчого процесу у сфері протидії дискримінації є недостатнім. У законодавстві лише частково врегульовано окремі форми експертного забезпечення законодавчого процесу з точки зору його принципів,
цілей, завдань, об’єктів, суб’єктів, стадій, гарантій, відповідальності тощо. При цьому практика показує реальний вплив експертного середовища на законотворення та
фактичне залучення експертів у процесі підготовки законопроектів. Він наголошує,
що якість та ефективність законодавчих актів значно підвищуватиметься внаслідок
активізації ролі правової доктрини, а також громадської думки у формуванні правотворчої політики та у законотворчості. Ці та інші чинники вимагають посилення
уваги до актуальних проблем конституційно-правового забезпечення експертного
супроводу законодавчої діяльності у сфері протидії дискримінації в Україні.
Наталія Миколаївна Пархоменко досліджує доктринальні та законодавчі виміри науково-правової експертизи. Проведено аналіз сутності, предмета,
суб’єктів, основних засад, підстав проведення науково-правової експертизи
окремих положень чинного законодавства України у порівнянні із висновком
експерта в галузі права. Визначено, що наукова експертиза чинного законодавства як одна із форм його доктринального тлумачення наразі не отримала
ґрунтовного дослідження в юридичній науці. Зроблено висновок, що у законодавчому регулюванні основних питань підготовки науково-правової експертизи та висновку експерта в галузі права є розбіжності щодо переліку суб’єктів – експертів, предмета та підстав проведення. З огляду на це наголошено на
необхідності внесення змін і доповнень до відповідного чинного законодавства
з метою його узгодження та поліпшення правореалізаційної діяльності.
Ілля Дмитрович Шутак основну увагу приділив проблемам правового
моніторингу в контексті принципу верховенства права. Обґрунтовано доцільність
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конструювання та впровадження дієвого механізму моніторингу ефективності нормативно-правових актів в Україні шляхом визначення його стандартів,
зокрема, розробкою та прийняттям Закону України «Про правовий моніторинг»,
прийняттям підзаконних нормативно-правових актів з метою конкретизації процедурних питань. Запропоновано вдосконалювати правову систему України
оцінкою ефективності норм права, контролем, аналізом, узагальненням, моніторингом якості нормативно-правових актів та практики їх застосування, прогнозуванням напрямків розвитку правового регулювання суспільних відносин.
На конференції було також обговорено різноманітні теоретичні і практичні
проблеми правового моніторингу і правової експертизи. З доповідями виступали молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студентська молодь, які обговорювали
різноманітні теоретичні і практичні проблеми сучасного правового розвитку.
У цілому в межах конференції було розглянуто й обговорено як найрізноманітніші теоретико-прикладні аспекти та концептуальні підходи до визначення
понять «правового моніторингу та правової експертизи», так і значна кількість
актуальних питань щодо здійснення правової реформи в Україні.

Т. І. БОНДАРУК,
кандидат юридичних наук

XL ІСТОРИКО-ПРАВОВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ
ВИМІРІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ:
ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»
30 травня – 1 червня 2019 р. в місті Умань відбулася XL історико-правова
конференція «Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи».
Організаторами виступили Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України та Секція історії держави і права
наукової ради НАН України по координації фундаментальних правових досліджень.
В рамках конференції була проведено чотири панелі, в роботі яких взяли
участь 45 науковців – докторів і кандидатів наук, відбулися загальні збори
МАІП, презентація юридичних видань, екскурсії містом Умань та до Національного дендропарку «Софіївка» НАН України.
Зокрема, злободенним проблемам юридичної науки і освіти були присвячені доповіді першої панелі «Юридичний освітній простір» президента МАІП
професора О. М. Ярмиша «Правознавство і законодавство, або чому українські парламентарі ігнорують здобутки науковців», доктора історичних наук
О. М. Ситника «Історико-правова освіта в Україні: сучасні проблеми та перспективи», доктора юридичних наук І. Й. Бойка «Місце і перспективи історико-правової спеціалізації для підготовки магістрів права в Україні».
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Жваву дискусію в контексті диференціації наукового і освітнього дискурсу
викликала доповідь професора П. П. Захарченка «Історія українського права: в
пошуках наукової парадигми. Важливих аспектів юридичної освіти та практики
стосувалися доповіді доцентів П. М. Балтаджи «Гуманізація навчального процесу як складова реформування системи професійної освіти» та В. І. Бірюкова
«Нотаріат у контексті європейського правового простору: український досвід».
В доповідях другої панелі «Правознавець у історичній реальності» – старшого наукового співробітника Т. І. Бондарук «Правознавці і їх роль у суспільстві
(український контент»), наукового співробітника Є. В. Ромінського «Постать
давньоруського правника на сторінках правових текстів ХІ–ХV ст.», доцентів
С. Г. Ковальової «Правник у стінах середньовічного європейського університету та поза ними (ХІІ–ХV ст.)» та О. В. Сокальської «Забуті творці англійської тюремної реформи: Томас Брей та Джанас Хенуей», докторів юридичних
наук Л. Г. Матвєєвої «Роль сучасної юридичної еліти у формуванні правової
культури», О. М. Головка «Українські вчені-правознавці ХІХ – початку ХХ ст.
про виникнення права і держави» та О. А. Гавриленка «Юристи-міжнародники
Харківського університету в ХІХ – на початку ХХ ст.», професора І. Б. Усенка
«Правознавці Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України як еліта сучасної української юридичної науки», старшого наукового співробітника А. Ю. Іванової «Єврейські політичні діячі та їх участь у творенні
Конституції Української Народної Республіки 1918 року» – були висвітлені як
теоретико-методологічні аспекти дослідження українського правознавства як
феномену, так і зроблені спроби персоналізації історико-правового процесу.
Особливий інтерес привернула доповідь кандидата юридичних наук О. О. Малишева «Історія права, зодягнена в гекзаметри (переклад поеми П. Роізія «De
origine iuris»)», у якій дослідник в артистичній формі представив власний
переклад уривку твору з латини та акцентував увагу на деяких теоретичних
моментах твору визначного правника – фундатора правової науки на теренах
Великого князівства Литовського.
Панель «Антропологічний вимір юридичних досліджень та юридична біографістика» об’єднала доповіді професора Н. М. Крестовської «Антропологічний підхід у історико-правових дослідженнях», доцентів Ю. В. Цвєткової «Антропологічний метод у визначенні свободи віросповідання в мультирелігійних
державах на прикладі протестантизму у Речі Посполитій», І. В. Музики «Правові
відносини у вимірі антропології права й соціології права в вітчизняній правовій
думці ХХ ст.», О. Г. Широкової-Мурараш «Застосування методу правової антропології в розробленні сучасної концепції заборони та протидії дискримінації у
сфері захисту прав людини», Н. М. Опольської «Становлення права на свободу
творчості в Стародавньому світі», професора Б. В. Кіндюка «Проблеми використання юридико-біографічного методу в наукових дослідженнях», Б. В. Бернадського «Андрей Шептицький під прицілом царської спецслужби», у яких приверталася увага до антропологічного підходу у дослідженнях правознавства як
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такого, що може забезпечити поглиблення картини історико-правової реальності
На панелі «Між державою і суспільством» були виголошені доповіді доцентів П. В. Рекотова «Правова соціалізація та соціально-правова комунікація:
взаємозв’язок і взаємозумовленість», доктора юридичних наук Т. Е. Тєлькінєни
«Вийти з вежі зі слонової кістки (щодо комунікативної ролі історико-правової науки)», доцента С. П. Мороза «Державорозуміння та його місце в правовій системі України: проблемні аспекти», професорів М. М. Кобилецького
«Причини і наслідки поширення німецького права в Угорщині ХІІІ–ХVІІІ ст.»,
В. М. Пальченкової «Пенітенціарна система та революція 1905–1907 рр. в українських губерніях Російської імперії», О. Ф. Мельничук «Право як засіб протидії булінгу та мобінгу» та аспіранта І. В. Ковальчука «Особливості формування
та функціонування австрійської судової системи в Галичині (1772–1848 рр.)»,
в яких приверталася увага до різних аспектів місця, ролі і значення права як
особливого соціального інституту та його потенцій у розвитку соціуму.
Ювілейна 40-а конференція МАІП, присвячена 70-річчю від дня заснування
Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук
України, була проведена у рамках планової тематики відділу історико-правових
досліджень. Традиційне винесення на обговорення провідних фахівців в галузі
історії права ключових питань «правознавчої» проблематики дає розуміння її
актуальності, привертає увагу до дискусійних моментів та окреслює горизонти
дослідження і заразом є свідченням плідної роботи наукового форуму.

А. Ю. ІВАНОВА,
кандидат юридичних наук

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІСТОРИКІВ ПРАВА:
ОСІННЯ СЕСІЯ 2019
Традиційна історико-правова конференція 41-й раз об’єднала провідних істориків права України та відбулася в листопаді 2019 року в місті Глухові під
егідою Міжнародної асоціації істориків права (МАІП). Тематику заходу визначала центральна фундаментальна проблема «Феномен українського права:
історичні витоки та сучасна парадигма».
Співорганізаторами форуму стали Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, а також Сумська обласна державна адміністрація та
Глухівський Національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, які виступили приймаючою стороною конференції.
Конференція присвячена 70-річчю від дня заснування Інституту держави
і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України. Участь у
її роботі взяли 28 науковців, більшість з яких авторитетні знані професори та
доктори наук, провідні фахівці у своїй сфері, що представляли наукові та науково-педагогічні установи різних регіонів України.
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Конференцію відкрили привітаннями керівництва Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка та представників міської
та обласної влади. Від Сумської обласної адміністрації учасників конференції вітала професор Вікторія Павлівна Гробова – багаторічна членкиня МАІП. У вступному слові президент МАІП О. Н. Ярмиш привітав усіх присутніх із відкриттям
форуму та наголосив на актуальності та важливості обраної тематики конференції.
Цього разу історико-правова спільнота зібралася на славетній Глухівщині,
тому перша панель була присвячена ролі краю в українському юридичному науковому та освітньому просторі. Про Глухівський слід в історії розвитку українського права доповідав уродженець цієї землі академік Юрій Сергійович Шемшученко. Продовженням та доповненням її стала доповідь професора І. Б. Усенка,
присвячена юридичній Глухівщині у людському вимірі. Висвітлені в обох доповідях постаті видатних правознавців, які в різний час народилися та працювали на Глухівській землі, викликали жвавий інтерес учасників конференції.
Доповідачі згадали і козацьких правників – Федора Олександровича Чуйкевича,
Василя Васильовича Стефановича, Івана Борозну, Якова Юхимовича Лизогуба,
Миколу Даниловича Ханенка, Василя Михайловича Лисаневича; і представників академічної науки – Миколу Андрійовича Маркевича, Миколу Прокоповича
Василенка, Йосипа Олексійовича Покровського, Віктора Олександровича Романовського і багато інших постатей. Про амбітний, утім, на жаль, нереалізований
проект «План о заведении в Малороссии … Академического Собрания», висунутий свого часу Федором Осиповичем Туманським як свого роду зародок Української Академії наук, розповідав академік Ю. С. Шемшученко.
До актуальних проблем розвитку та завдань сучасної юридичної вітчизняної науки звернувся у своїй доповіді академік НАПрН О. В. Скрипнюк, який,
серед іншого, звернув увагу і на болючі для всієї наукової спільноти питання
наукометрії та зміни вимог до наукових видань.
Окрасою конференції стала презентація колекції грошових знаків Глухівщини одним з батьків – засновників МАІП Л. О. Зайцевим (Харків).
Гносеологічному та аксіологічному аспектам українського права присвятили свої виступи доповідачі другої панелі конференції – доктори юридичних
наук В. М. Пальченкова, В. Є. Кириченко, О. М. Головко та Т. Е. Тєлькінєна.
Третя панель об’єднала доповіді про українське право у конкретному історичному вимірі та його парадигму в сучасних дослідженнях. Особливості аналізу природних правовідносин та нормативно-правових актів як ідеалізованих
правових феноменів присвятила свою доповідь Ю. В. Цветкова. Є. В. Ромінський
розглянув давньоруське право у контексті політичної боротьби за «Києворуську
спадщину». С. Г. Ковальова представила еволюцію поняття «західноруське – литовсько-руське – українське право литовського періоду» та його трактування.
А. Ю. Іванова на прикладі історії творення Конституції УНР аргументувала, що
наступність є фундаментальною цінністю у формуванні українського права.
Посилення інтересу до олюднення права, пізнання правових явищ крізь
призму конкретного правника чи дослідника, спонукала нас до виокремлення панелі, присвяченої питанням антропологічного контексту українського права. На
ній було презентовано доповіді Т. І. Бондарук, С. П. Мороза та Т. М. Федоренко.
Дослідники правоохоронних структур та їх діяльності представили доповіді,
присвячені державницькому виміру історії права. В рамках четвертої панелі було
РОЗДІЛ 11 • Наукове життя

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
602
виголошено спільну доповідь Президента МАІП професора О. Н. Ярмиша та
його учня Б. В. Бернадського на тему «Правові основи організації та діяльності
правоохоронних органів та спецслужб українських держав: запозичене та оригінальне». В. Т. Окіпнюк розглянув роль «партійного законодавства» у формуванні
кадрового складу органів державної безпеки в період панування в Україні тоталітарного режиму. П. В. Рекотов окреслив правові засади створення та діяльності
Державної комісії з розслідування злочинів на території, звільненій від гітлерівських загарбників. Історичний пенітенціарний дискурс у сучасних українських
реаліях висвітлила О. В. Сокальська.
Традиційно наприкінці конференції відбулися загальні збори Міжнародної
асоціації істориків права, на яких окреслені проблеми і перспективи історико-правової науки в Україні, розглянуті подальші напрями роботи асоціації, визначені тематика та місце проведення наступної історико-правової конференції,
а також відбулася презентація юридичних видань, що вийшли за останні півроку.
Важливою подією для всієї історико-правової спільноти стало відкрите засідання Комісії історії українського права при Президії Національної академії
наук України. Інформаційну доповідь про розгортання її діяльності зробив академік НАПрН О. В. Скрипнюк. Цього року Президією НАН України було затверджено Положення про Комісію по вивченню історії українського права та
її оновлений склад, до якого увійшли представники всіх регіонів та провідних
наукових та науково-педагогічних установ – визнані фахівці з усієї України,
більшість з яких також є членам Міжнародної асоціації істориків права.
Незабутні враження залишили заходи, організовані в рамках культурної програми: екскурсія до Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (місто Батурин), екскурсія містом Глухів із відвіданням археологічного та краєзнавчого музеїв, екскурсія містом Путивль та Різдва Богородиці
Молченським Печерським жіночим Монастирем, екскурсія до Спадщанського
лісу і розташованого там першого в Україні «Парку радянського періоду».
Найважливіші наукові результати заходу викладені у анотованій програмці
конференції осіннього сесії Міжнародної асоціації істориків права*.

* Феномен українського права: історичні витоки та сучасна парадигма : Анотована програма
XLI історико-правової конференції (7–10 листопада 2019 р. м. Глухів) / ред. колегія: І. Б. Усенко,
А. Ю. Іванова. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків права. Київ, 2019. 29 с.

Розділ 12

РЕЦЕНЗІЇ

В. Н. ДЕНИСОВ,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ – ЩО ДАЛІ? ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА
ПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО СОЮЗУ»*
Колективна монографія підготовлена та опублікована в рамках проекту
Жана Моне під назвою «Реформа Союзу і споріднені проблеми» (англ. «Reform
of the Union and the Related Issues»). Праця складається з шести частин, що
містять сімнадцять розділів, присвячених аналізу перспектив розвитку Європейського Союзу (далі – ЄС), враховуючи вивчення уроків минулого, а також
пам’ятаючи про жертви тоталітаризму і недемократичних режимів. Звертається
увага на наявність загрози спільним цінностям, на яких засновано і функціонує
ЄС. До цих загроз віднесено кризу, пов’язану з біженцями і тероризмом, які
створюють напруженість у суспільстві, сіючи страх і недовіру. З’явилися тріщини у відносинах між союзниками. Націоналістичні політики підіймають на
щит популізм. Нові лінії поділу між державами-членами загрожують єдності та
цілісності ЄС. Невизначеність внаслідок Брекзиту, геополітична напруженість і
протекціоністська політика поставили економічне зростання в ризиковане становище. За словами члена Європейської комісії з питань правосуддя Віри Йорової (Věra Jourová), висловленими у передмові до цього видання, «окреслені
виклики є серйозними і випробовують нашу здатність відповідати шляхом координації із загальними викликами, з якими ми стикаємося та залишаємося
відданими цінностям, на яких заснований ЄС» (с. 13). У зв’язку з цим вона
фокусує увагу на важливості за таких умов «верховенства права та необхідності в ефективних і незалежних системах правосуддя для його захисту» (с. 14).
Редактор цієї фундаментальної праці, професор Надєжда Шишкова (Naděžda Šišková), підкреслює, що метою видання є висвітлення «перспектив розвитку Союзу в особливі часи, коли глибока реформа ЄС становить conditio sine qua
non (неодмінну умову) його виживання, втім ні ЄС, ні його держави-члени все ще
не мають остаточного і недвозначного бачення майбутньої моделі Союзу» (с. 15).
Книга підготовлена багатонаціональним колективом визнаних фахівців відомих європейських університетів Німеччини (Гейдельберзький і Регенсбурзький університети), Бельгії (Коледж Європи в Брюгесі), Чехії (Карлів університет у Празі, Університет Палацького в Оломоуці, Університет Масарика в

*Рецензія на колективну монографію: The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the
Political Visions on the Future of the Union: Collective monograph. Naděžda Šišková (ed.). Köln: Wolters
Kluwer Deutschland, Köln, 2018. 348 р.
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Брно), Естонії (Таллінський технічний університет), Угорщини (Університет
Корвінуса в Будапешті), Словаччини (Пан-Європейський університет у Братиславі), України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Частина І «Аналіз колізій реформи основ Союзу, спірні питання нового поділу компетенції між ЄС і державами-членами та реформа союзних інституцій» складається з п’яти розділів, у яких досліджуються різні аспекти змін у
інституційній системі ЄС.
Перший розділ (автор – Тібор Паланкаї (Tibor Palánkai), Угорщина) присвячено теоретичному переосмисленню інтеграції у світлі майбутнього ЄС. Пропонується більш деталізована, розширена та органічна версія теорії інтеграції, ніж версія, представлена основними школами. Головними компонентами
інтеграції визначено глобальну та міждержавну регіональні інтеграції з врахуванням інтеграції на рівні суспільства, урбанізму та національного виміру,
включаючи такі інтегровані спільноти, як сім’я, релігія, громадські та інші неурядові організації. Вказано, що в найбільш загальному значенні «інтеграція є
процесом уніфікації та об’єднання, злиття частин у ціле, становлення єдності,
спільного пристосування, розчинення одного в іншому, зростання взаємопов’язаності, йдеться про співробітництво сторін, гармонізацію їх дій, взаємний
вплив, взаємозв’язки і взаємозалежність» (с. 20). На думку автора, наведене
визначення є поверховим і таким, що пов’язане з кількісним підходом (с. 20).
Пропонується більш розширена і докладна версія інтеграції, в якій увага зосереджується на якісній характеристиці. Відповідно, інтеграція визначається «як
процес створення, розвитку, відтворення і трансформації спільнот, що веде до
зростання соціально-економічного, політичного, культурного, духовного або
будь-якого типу соціальної асоціації чи організації. Інтеграція як стан справ
якісно уособлює еволюцію» (с. 20). Водночас під інтеграцією розуміється «історичний процес» або «створення чи виникнення спільнот, одиниць, союзів,
близьких до поняття створення спільнот». Зауважено, що інтеграція є вищим
чином структурованим процесом. Міжнародна інтеграція має чимало чинників
і реалізується на рівні різних стадій. Розкрито концепцію негативної і позитивної інтеграції. Зроблено висновок, що інтеграція може бути забезпеченим або
органічним процесом і часто є поєднанням обох підходів.
Як стверджує автор, інтеграція залежить від складу різних спільнот. Примітно, що у процесі широкої інтеграції ЄC у правовому значенні може відігравати роль основного актора. Водночас у договірній інтеграції ЄС національні
держави продовжують розглядатися як основні актори.
Нинішня криза інтеграційних процесів визначається як «структурна» або
«трансформаційна», включаючи кожен компонент соціальних утворень. Автор
вважає, що вона є кризою техно-структур, але проявляється також у термінах
соціально-економічних і культурних зв’язків, однаковостей, ідентифікації індивідів або цінностей і норм співробітництва. Підкреслюється, що «глобальна інтеграція і глобальний капіталізм співіснують, і в функціонуванні вони не можуть
бути відокремлені. Їх співіснування, однак, може легко стати джерелом серйозних конфліктів. Так званий дикий східний капіталізм змішується з мафіозними
економіками, або з докапіталістичними, або теократичними структурами. Там,
де ці форми капіталізму зустрічаються з більш розвиненими формами, напруженість зростає» (с. 40). Висвітлюються інституційні та регуляторні реформи
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різних сфер діяльності ЄС, у тому числі наднаціонального характеру, зокрема
створення стабілізаційного механізму та Банківського союзу. Аргументується
важливість переходу від Фіскального союзу до Фіскального федералізму, збільшення бюджету ЄС, подолання боргової кризи, покращення інноваційних політик, розвитку інфраструктури і якості людського капіталу (освіта, навчання,
охорона здоров’я), поліпшення соціального партнерства. І, нарешті, дається характеристика «багатошвидкісної» Європи та Європи «змінної геометрії» як моделей інтеграції, кожна з яких враховує відмінності серед держав-націй, надаючи
їм можливість реалістичного вибору.
У другому розділі (автор Павел Свобода (Pavel Svoboda), Чехія) досліджуються інституційні аспекти ідей про майбутнє ЄС, які стосуються кризових
сфер. Аналізуються методи можливих реформ ЄС та його інституцій у позитивному і негативному значенні. При цьому перша методологія базується на
ідеології солідарності держав-членів з максимальним використанням процедурних механізмів ЄС, а друга – передбачає повернення до міждержавного
підходу за рахунок послаблення та можливого витіснення наднаціонального
методу. Надання переваги тій або іншій методології залежатиме від багатьох
чинників, inter alia від кардинальних змін на глобальному рівні. Даний розділ
містить чимало важливих пропозицій та оцінок, пов’язаних з майбутнім ЄС як
все ще неоднорідного об’єднання держав-членів. У цьому ж аспекті розглядаються проблеми, пов’язані з інституційними змінами в ЄС після Брекзиту.
Третій розділ (автор Лєнка Пітрова (Lenka Pitrová), Чехія) присвячено майбутньому національних парламентів у інституційній системі ЄС. У четвертому
розділі (автор Ян Грінц (Jan Grinc), Чехія) досліджується інтерговернменталізм
як відповідь на виклики ЄС. У п’ятому розділі (автор Девід Петрлік (David Petrlik), Чехія) інтерговернменталізм визначається як способи співробітництва між
державами-членами, які характеризуються тим, що держави-члени не трансформують повноважень щодо прийняття рішень наднаціональними інституціями.
Натомість, наднаціоналізм розуміється як форма управління, заснована на переданні державами-членами частини суверенних прав задля забезпечення можливості прийняття рішень наднаціональними інституціями, створеними ними.
Частина ІІ «Посилення демократичних цінностей, включаючи права людини і верховенство права. Новітні перспективи права ЄС як наднаціонального правового порядку» складається з трьох розділів (6–8), у яких автори намагаються протиставити викликам ЄС методологію наднаціональності.
У шостому розділі (автор – Райнер Арнольд (Rainer Arnold), Німеччина) досліджується антропоцентризм конституціоналізму в ЄС як методологія, що має
сприяти зміцненню Союзу і подоланню новітніх викликів, які постали перед
ним. Констатується, що сучасний наднаціональний порядок характеризується
конституційністю. Остання розглядається як базовий процес встановлення соціальної спільності, спроможної здійснювати публічну владу через інституції
та відданість визначеним цінностям (с. 112). Іншими словами, конституційність
означає встановлення порядку, який уособлює повну соціальну пов’язаність.
Вищою цінністю і засадничою опорою конституціоналізму є те, що людина знаходиться у центрі всіх базових принципів. Це і є антропоцентризмом (с. 114).
У сьомому розділі (автор – Петер-Хрістіан Мюлер-Граф (Peter-Christian
Müller-Graff), Німеччина) розглядається комплекс питань, спрямованих на
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підвищення авторитету права ЄС в умовах сучасних викликів. Це стосується
удосконалення первинного і вторинного права ЄС з метою недопущення прийняття нереалістичних пропозицій.
У восьмому розділі (автор – Надєжда Шишкова (Naděžda Šišková), Чехія) аналізується значення правових інструментів ЄС у посиленні верховенства права, реалій у цій сфері та їх перспектив. Доводиться, що майбутній напрям розвитку ЄС
нероздільно пов’язаний із захистом верховенства права, яке, як зазначає професор
Надєжда Шишкова, «завжди відіграватиме ключову роль у його майбутній архітектурі безвідносно до вибору конкретної моделі реформи Союзу» (с. 136). Проаналізовано концепцію верховенства права в цілому та у вимірі права ЄС зокрема. У розділі
детально висвітлюється комплекс правових інструментів, що забезпечують верховенство права у праві ЄС і робиться висновок про достатність цих інструментів.
У частині ІІІ «Погляди на створення Фіскального союзу, інших механізмів
з метою посилення фіскальної відповідальності держав-членів і зміцнення
Єврозони» представлено аналіз: здійснення Програми валютних трансакцій
(ОМТ) у світлі діалогу практики Суду справедливості ЄС з Конституційним судом Німеччини (дев’ятий розділ, автор Їржі Георгієв (Jiři Georgiev), Чехія); та
майбутнє Економічного і валютного союзу ЄС у зв’язку з подоланням наслідків
фінансової кризи 2008 р. та нинішньою нестабільністю цієї важливої сфери
функціонування ЄС. Йдеться про оновлення філософії економіко-валютних
відносин ЄС і внесення відповідних змін до його первинного права (десятий
розділ, автор Міхал Петр (Michal Petr), Чехія).
Частина IV «Сучасні виклики у сфері свободи, безпеки і правосуддя» представлена одинадцятим розділом (автор Йорг Монар (Jörg Monar), Бельгія), в
якому розкрито загрози цій засадничій сфері функціонування ЄС. Тиск загальних
викликів, особливо пов’язаних із внутрішньою безпекою і міграцією, спонукає
держави-члени та Європейську Комісію шукати покращення ситуації через законодавчу та інституційну підтримку структурних механізмів у цій сфері навіть
тоді, коли перевага віддається «спільним», а не «інтегративним» механізмам.
Частина V «Модифікації у сфері права зовнішніх зносин – сучасні відповіді на нові глобальні виклики, перспективи відносин Східного партнерства»
складається з трьох розділів (12–14). У дванадцятому розділі (автор – Владимир Тич (Vladimir Týč), Чехія) характеризується поглиблене співробітництво
та міжнародні договори між державами-членами як можливі засоби подолання
поглиблення різнорідності Європейського Союзу. Існування різних позицій у
досягненні цілей ЄС зумовлено рівнем економічного розвитку держав-членів,
національними традиціями, історичним досвідом, культурою або менталітетом населення. Констатується відсутність кінцевого призначення європейської
інтеграції. Йдеться про політичну інтеграцію? Чи європейську федеративну
державу? Що розуміється під виразом «Майбутнє Європи», який міститься у
Договорі про Європейський Союз у редакції Лісабонського договору 2007 р.?
(с. 212). Серед громадян ЄС відбувається зниження рівня взаєморозуміння європейської ідеї. Зрештою, вже не дивує постановка таких запитань: «Як вийти з
існуючої в ЄС кризи?», «Як подолати наявні проблеми, пов’язані з функціонуванням ЄС?» і навіть «Як врятувати європейський проект?» (с. 214). Пропонується «більш активне застосування інтерговернментального методу задля покращення атмосфери в Союзі та як основи правотворчого процесу, заснованого
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на повазі національної ідентичності держав-членів» (с. 221).
У тринадцятому розділі (автори зі Словаччини Єва Цігелкова (Eva Cihelková) і Нгуон Фаок Ханч (Nguyen Phuoc Hung)) аналізуються можливості
глибокого стратегічного партнерства ЄС – Китай в аспекті відображення викликів глобалізованого світу, які роблять його небезпечним і нестабільним.
Визначаються сфери взаємного співробітництва між ЄС і Китаєм, які можуть
у той або інший спосіб протистояти сучасним викликам. Це «Новий шовковий
шлях», фінанси, інноваційні зв’язки та індивідуальне співробітництво, охорона
довкілля та енергетична безпека, туризм, освіта і охорона здоров’я. Висловлюється позиція, що «ЄС і Китай мають докладати зусиль для запобігання і вирішення як міжнародних, так і внутрішніх конфліктів, недопущення зростання
нестабільності та встановлення більш справедливого і більш ефективного
міжнародного порядку, включаючи посилення ролі багатосторонніх інститутів і глобального управління як такого» (с. 243). Отже, складається думка, що
співробітництво ЄС – Китай має бути спрямоване на підтримку глобалізації як
сприятливої для обох сторін, незважаючи на негативні тенденції, що її руйнують, а також загальну кризу.
У чотирнадцятому розділі (автор – Віктор Муравйов, Україна) на прикладі
України дається характеристика європейської інтеграції та європеїзації законодавства асоційованих країн. Аналізується різноманітна практика останніх
(Швейцарія, Норвегія, Північна Македонія, Туніс), спрямована на усунення
бар’єрів між ними та ЄС у торгівлі, на внесення відповідних змін в їх законодавство. Відзначається, що «європеїзація законодавства України означає його
реформування шляхом інкорпорації в національне законодавство нових принципів згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
забезпечення дотримання правових доктрин примату і прямої дії права ЄС, а
також проведення політичних і правових реформ, особливо конституційної,
адміністративної, судової» (с. 252). У цьому розділі, однак, відсутня критична
складова цієї Угоди, яка ставить фактично у нерівноправне становище Україну
в сфері торгівлі внаслідок обмежень з боку ЄС. Спостерігається механічний,
дедуктивний підхід ЄС до верховенства права в Україні та функціонування
на цій основі конституційних механізмів, що також залишилося поза увагою
автора розділу. Серед українського суспільства посилюється розчарування інститутами демократії, які приходять із заходу, не беручи до уваги специфіки
історичного розвитку країни та її цивілізаційні особливості.
І, нарешті, частина VI «Майбутнє ЄС – думки і перспективи (еволюція
проголошених пропозицій і можливі шляхи їх реалізації» складається з трьох
розділів (15–17). У п’ятнадцятому розділі (автори з Чехії – Петра Местянкова
(Petra Měšt’ánková) і Oнджей Філіпец (Ondřej Filipec)) представлена полеміка
про майбутнє ЄС, що характеризує очікування і реалії. Наголошено, що, незважаючи на серйозні розбіжності серед держав-членів щодо майбутнього ЄС,
більшість з них демонструє волю до співробітництва з іншими і досягнення
конкретних рішень. Висловлюється сподівання, що ЄС «історично завжди вдавалося зробити правильний вибір і відтворювати потребу більш тісного союзу
в конкретних політичних справах».
Шістнадцятий розділ (автори з Естонії – Танел Керікмє (Tanel Kerikmäe) та
Евелін Парн-Лє (Evelin Pärn-Lee)) стосується дигіталізації та автоматизації, що
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ведуть до змін в ЄС, пов’язаних з технічним прогресом. Дигіталізація розглядається не як вибір, а, радше,як необхідність ведення ділової активності та забезпечення зростання економіки ЄС. Йдеться про розвиток економіки штучного інтелекту, що зумовлює складну проблему її впровадження в конкурентне право ЄС.
В останньому сімнадцятому розділі (автор – Девід Сегналек (David Sehnálek),
Чехія) розглядається майбутнє ЄС з точки зору дарвінізму та інтерговернменталізму. Автор виходить з того, що кризи ЄС не є породженням дефектів його природи. На його переконання, проблеми, з якими стикається ЄС, мають переважно
політичний характер, відтак їх вирішення теж має бути політичним. Аналізуючи
повноваження держав-членів, їм пропонується змінювати змістове наповнення
сфер, які належать до різних категорій компетенції ЄС, його первинне право, в
тому числі на обмежений час (с. 318). Автор зауважує, що «зусилля колективно
регулювати все на рівні ЄС позбавляють нас великих можливостей замість наявної «єдності у різноманітності»» (с. 322). Пропонується еволюційний підхід
до розвитку права ЄС, який простежується ще у Савінь’ї через поступове розгортання органічної і прогресивної юриспруденції (с. 324).
Праця містить заключну частину, в якій зроблено висновок, що подальший
успіх європейської інтеграції залежатиме від певної моделі майбутнього modus
vivendi цього наднаціонального об’єднання держав. Це не просте завдання не
лише у зв’язку з наявністю різних і нерідко протилежних підходів до майбутньої
моделі ЄС, які, виходячи з певних міркувань, віддають перевагу наднаціональній еволюції права ЄС, тоді як інші обстоюють традиційний метод інтерговернменталізму, зосереджений більше на збережені суверенних прав держав-членів.
Справа в тому, що спроби зміцнити порядок, заснований на ліберальній моделі в
силу набуття ним ірраціональних рис незворотного характеру не дають результатів, оскільки він вже не здатний забезпечити стабільність економічних і політичних відносин без запровадження значно більших, ніж раніше, обмежень. За
таких обставин історична необхідність полягає у винайденні нової парадигми
соціального розвитку, яка має прийти на зміну ліберальної моделі. Це стосується і є доленосним не лише для Європи в особі ЄС, яка вступила у небезпечний період фрагментації її ключових інститутів і механізмів, а також США і
міжнародного співтовариства в цілому, демонструючи скрізь неспроможність
лібералізму протистояти глибинним викликам сучасності.
Колективна монографія за редакцією професора Надєжди Шишкової (Naděžda Šišková) є ґрунтовним фундаментальним дослідженням, підготовленим
колективом авторів з різних держав-членів і держав – партнерів ЄС, які спеціалізуються на праві ЄС, та комплексно, всебічно висвітлили ключові правові й
політичні аспекти наявних проблем, пов’язаних із функціонуванням інтеграційного об’єднання, удосконаленням його механізмів і процедур. Варто відзначити й вагомий доробок професора Надєжди Шишкової (Naděžda Šišková),
яка вкотре зуміла опублікувати міждисциплінарне дослідження, майстерно
поєднавши і зорганізувавши у рамках одного авторського колективу вчених з
багатьох європейських держав, що свідчить про її високий професійний рівень
та великі організаторські здібності. Монографія є вдало структурованою, в ній
приділено увагу не лише правовим, а й політичним аспектам обраної тематики,
що дало змогу повно і системно висвітлити складні проблеми, з якими зіткнувся ЄС у своєму розвитку. Викладене вказує на теоретичну і практичну зна-
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чущість праці, яку з упевненістю можемо рекомендувати читачам. Рецензоване
монографічне дослідження, поза сумнівом, є корисним для наукової спільноти,
практиків та всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сьогодення і майбутнього ЄС в умовах нових реалій.
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РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ
«ВІД СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ.
ПРАВОВИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ»*
У колективній праці європейських фахівців з права та політики
Європейського Союзу (далі – ЄС) представлено головні результати проекту
Жана Моне під назвою «Східне партнерство та його перспективи стосовно
правового наближення, верховенства права та прав людини» (англ. «Eastern
Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and
human rights»), що розпочався ще у 2011 р. та успішно розвивався упродовж
наступних трьох років. Він був виконаний у результаті багатостороннього
дослідження групою у рамках проекту Жана Моне, що діяла як консорціум у
складі чотирьох європейських університетів з чотирьох держав: Університету
Полацького в Оломоуці, Чехія (координатор – професор Надєжда Шишкова
(Naděžda Šišková)), Гейдельберзького університету, Німеччина (професор
Петер-Хрістіан Мюллер-Графф (Peter-Christian Müller-Graff)), Національного університету «Києво-Могилянська академія» у Києві, Україна (професор Роман Петров), Університету Яна Коменського в Братиславі, Словаччина
(професор Власта Кунова (Vlasta Kunová)) із залученням вчених з інших університетів та наукових установ Естонії, України, Грузії, а також юридичних
експертів-практиків (Суду справедливості ЄС, Міністерства закордонних справ
і Конституційного суду Чеської Республіки) та ін.
Увага авторів даного видання зосереджена на правових і політичних аспектах
наявних проблем Східного партнерства, які стосуються сприяння демократії
та ринково-орієнтованим реформам, пов’язаним з посиленням мобільності
громадян. Досягнення цих амбіційних цілей здійснюється застосуванням двох
паралельних підходів: посиленням двосторонніх відносин з партнерськими
країнами та створенням багатосторонньої основи для вирішення спільних для
всіх партнерів викликів.
Через Східне партнерство ЄС підтримує спільно узгоджений спектр
реформ, спрямованих передусім на підтримку економік країн-партнерів.
Значних заходів він вживає і задля посилення міжособистісних контактів.
Диференціація, безперервний політичний контакт і публічна дипломатія є

*Рецензія на колективну монографію: From Eastern Partnership to the Association: A Legal and Political
Analysis: Collective monograph. Ed. by Naděžda Šišková. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 305 p.
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ключовими елементами реалізації цілей Східного партнерства. ЄС вдається також
до заходів зі сприяння судовому корпусу країн Східного партнерства у приборканні
корупції та покращенні якості відповідальності органів державного управління
цих держав. Наголошується на тому, що ЄС поважає історичні, культурні,
економічні та політичні зв’язки з усіма своїми сусідами. Водночас ринковоорієнтовані реформи роблять країни Східного партнерства більш привабливими
для інвестицій і торгівлі, сприятимуть покращенню їх енергобезпеки тощо.
У вступі до монографії керівник авторського колективу професор Надєжда
Шишкова (Naděžda Šišková) звертає увагу читачів на те, що її опублікування
відбулося «в ключовий момент підготовки історично першого переходу однієї з
країн Східного партнерства – України до відносин асоціації. Драматичний розвиток подій в Україні, зумовлений затримкою підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, свідчить, що цей договірний інструмент розглядається
набагато більшим, ніж просто угода, але також як яскравий символ майбутньої
орієнтації держави цього Партнерства» (с. 1).
У конкретному сенсі праця присвячена правовому та політичному аспектам
багатостороннього та двостороннього співробітництва ЄС зі східними сусідами
(які безпосередньо мають із ним суходільні чи морські кордони, або є сусідами
безпосередніх сусідів), тобто з державами Східного партнерства як східного
виміру Європейської політики сусідства (англ. European Neighbourhood Policy), до яких належать: Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія та
Вірменія. Монографія структурно складається з трьох частин, кожна з яких має
свої розділи з єдиною концептуальною логікацією.
Частина І «Східне партнерство та асоціація як складова права зовнішніх
зносин Європейського Союзу» містить чотири розділи. У першому розділі
(автор Петра Лустігова (Petra Lustigová), Чехія) висвітлено розвиток відносин
ЄС з країнами пострадянського простору як платформи заохочення добросусідських відносин, стабільності, безпеки та економічного співробітництва в
різних сферах взаємного інтересу. Викладене є стратегією ЄС, яка пропонує
співробітництво, але без найтіснішої інтеграції та без перспективи членства.
Підкреслюється, однак, що деякі з цих держав можуть бути зацікавлені у повноправному членстві, як це заявила Україна ще у 2014 р. (с. 7). Доводиться
позиція, що навіть за відсутності перспективи набуття членства гармонізація з
acquis ЄС, особливо у ринковій сфері, поряд з усуненням торгових бар’єрів і
збільшенням обсягів взаємної торгівлі, принесе значну користь для їх економік
та сприятиме зміцненню ділової активності. Наголошено також, що досягнення
цілей Східного партнерства відбувається за фінансової підтримки ЄС згідно
з відповідними програмами. Визнається, що Східне партнерство є «грою» з
доволі високими ставками за вплив у цьому пострадянському регіоні проти
Росії і що ця «гра» не буде легкою (с. 18). Останнє свідчить про геополітичні
інтереси Європи в зазначеному регіоні і що йдеться не про альтруїзм, а про
реалії протистояння між Заходом і Росією, результат якого в нинішніх умовах
наростаючого хаосу в міжнародних відносинах, ще далеко не визначений. Криза
міжнародної економіки, яка охопила також Європу, впливає на геополітичні
інтереси найпотужніших держав світу, змушуючи їх зосереджуватися на
вирішенні власних потреб навіть за рахунок своїх найближчих союзників.
У другому розділі (автор Павел Свобода (Pavel Svoboda), Чехія) предмет
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дослідження становить еволюція угод про асоціацію в праві зовнішніх зносин
ЄС. Показано розвиток поняття асоціації у праві ЄС і ролі в цьому процесі Суду
справедливості ЄС. Зроблено висновок, що поняття «асоціація» має широке
значення, яке змінюється в різних випадках, залежно від правових засад, змісту
та реалій, до яких може бути застосована. Констатується відсутність у праві ЄС
єдиної концепції «асоціації». Згідно зі ст. 217 Договору про функціонування
Європейського Союзу асоціація може бути встановлена не лише з державою,
а й з міжнародною організацією. Наводяться різноманітні за своїм характером
угоди ЄС про асоціацію з визначенням відповідного статусу (с. 21–38).
Третій розділ (автор – директор Департаменту права ЄС Міністерства
закордонних справ Чехії Еміль Руффер (Emil Ruffer)) стосується тлумачення
та імплементації угод про асоціацію, особливостей їх структури, механізмів
врегулювання спорів між сторонами. Поряд з цим висвітлюється діяльність
Суду справедливості ЄС щодо тлумачення та забезпечення виконання угод про
асоціацію, сприяючи у такий спосіб встановленню однакового і послідовного
тлумачення та застосування угод про асоціацію в державах – членах ЄС (с. 41).
У четвертому розділі (автор – старший науковий співробітник Інституту
держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
Людмила Фалалєєва) аналізуються нові підходи, що характеризують правові аспекти Європейської політики сусідства як однієї зі сфер зовнішньої діяльності
ЄС. Досліджуються методологія та інструменти реалізації цієї політики, спрямованої на недопущення появи нових ліній поділу в Європі та створення умов для
безпеки, стабільності, добробуту в сусідстві, заснованих на спільних цінностях,
принципах поглибленого співробітництва і довготривалому характері відносин.
Висвітлюються складові методології, серед яких велику увагу приділено зумовленості (англ. conditionality), «спільному внеску» (англ. joint ownership), регіональному співробітництву, поглибленій інтеграції, диференціації та принципу
«більше за більше». Застосування перелічених основних методів дасть змогу
державам, які досягли найбільших успіхів у реалізації Європейської політики
сусідства і співробітничають у рамках Східного партнерства, поступово долучитися до політик і програм ЄС, а також інтегруватися у внутрішній ринок ЄС. Зроблено висновок, що формування спільних підходів на основі спільних цінностей
за високого рівня диференціації забезпечує державам-сусідам розвиток відносин
з ЄС у рамках Європейської політики сусідства та її східного виміру – Східного
партнерства, відповідно до їх власних потреб, прагнень і можливостей.
Частина ІІ «Загальний огляд двосторонніх угод з країнами Східного партнерства:
нове покоління двосторонніх угод» складається з чотирьох розділів (5–8). П’ятий
розділ (автор – завідувач кафедри міжнародного права і спеціальних правових
наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Роман Петров)
присвячений співробітництву України з ЄС, в якому представлено ретроспективний
огляд відносин Україна – ЄС, характеризуються угоди про асоціацію в аспекті
зовнішніх зносин ЄС та сфера дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У шостому розділі (автор – Надєжда Шишкова (Naděžda Šišková)) аналізується Угода про асоціацію Україна – ЄС як інструмент нового покоління так
званих «індивідуально скроєних» угод про асоціацію, в яких простежується
зв’язок з політичним критерієм набуття членства в ЄС та визначаються перспективи інших асоціацій подібного зразка.
РОЗДІЛ 12 • Рецензії
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У сьомому розділі (автори – Ондрей Гамуляк (Ondřej Hamulák), Чехія, та
Арчіл Чочія (Archil Chochia), Грузія) висвітлюється Європейська політика сусідства
стосовно країн Південного Кавказу: Азербайджану, Вірменії та Грузії. Вона базується на теорії неофункціоналізму, яку проводить ЄС у регіоні Південного Кавказу.
Показано історію співробітництва цих країн з ЄС разом з визначенням геополітичного значення цього регіону в цілому і для ЄС зокрема. Водночас значна увага приділена висвітленню специфіки співробітництва ЄС з цими колишніми радянськими
республіками та подоланню перешкод на шляху його подальшого розвитку.
У восьмому розділі (Танел Керікме (Tanel Kerikmäe), Катрін Ньюмен – Метколф
(Katrin Nyman-Metcalf), Далі Габелія (Dali Gabelaia), Естонія та Арчіл Чочія
(Archil Chochia), Грузія) розкрито особливості співробітництва Естонії з Грузією,
що стосується сприяння останній в інтеграції з ЄС. Зазначено, що таке співробітництво є більш ефективним у досягненні Грузією певних інтеграційних цілей
щодо ЄС, ніж допомога в цій сфері, що надається державі у рамках євроатлантичних структур. З огляду на викладене Естонія розглядається не лише партнером і
близьким другом, а й як активний учасник реформ, які проводяться в Грузії.
Частина ІІІ «Від Східного партнерства до асоціації у світлі правового
наближення прав людини і верховенства права» складається з семи розділів
(9–15). У дев’ятому розділі (Петер-Хрістіан Мюллер-Графф (Peter-Christian Müller-Graff), Німеччина) докладно розглядається ідея і верховенство
права як основа acquis ЄС. Окреслена конструкція в узагальненому вигляді
втілюється у трьох вимірах: транснаціональний вимір між державами-членами
(І); внутрішній вимір ЄС (ІІ) та вимір кожної держави-члена (ІІІ). Доводиться,
що на практиці верховенство права як правова ідеологія ЄС забезпечується
судами держав-членів і Судом справедливості ЄС, становлячи складову acquis
ЄС, що слугує інструментом забезпечення рівноваги між державами-членами
та співробітництва у рамках Європейської політики сусідства.
У розділі десятому (Давид Петрлік (David Petrlik), Люксембург) йдеться
про нову концепцію захисту основоположних прав у ЄС. Зауважено, що раніше, в умовах відсутності в установчих договорах ЄС гарантій захисту цих
прав, Суд справедливості ЄС протягом 40 років своєї діяльності сприяв утвердженню такої концепції, поклавши в її основу загальні принципи права. Однак під впливом розвитку договірних засад ЄС, передусім Договору про Європейський Союз у редакції Лісабонського договору 2007 р., було: визнано
права, свободи і принципи, викладені у Хартії Європейського Союзу про
основоположні права від 7 грудня 2000 р., адаптованої 12 грудня 2007 р.,
яка має однакову юридичну силу з установчими договорами; уможливлено
приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р.; підтверджено наявність основоположних прав, гарантованих
цією Конвенцією 1950 р., у праві ЄС як його загальних принципів права.
Нова концепція захисту основоположних прав, заснована на співіснуванні
ряду формальних джерел, має важливі правові наслідки. По-перше, зазначена
Хартія ЄС стала ключовим інструментом захисту основоположних прав у
правовому порядку ЄС. По-друге, у разі приєднання ЄС до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Суд справедливості ЄС
втратить частину своїх дискреційних повноважень у цій сфері. І, по-третє,
рівень захисту основоположних прав суттєво збільшено.
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В одинадцятому розділі (автор – Ондрей Блажо (Ondřej Blažo)) досліджується стан демократії і верховенства права, а також їх значення для асоціації і
членства у світлі досвіду Словаччини.
Розділ дванадцятий (автор – Соня Матохова (Soňa Matochová), Чехія) присвячений висвітленню ролі конституційних судів, насамперед Конституційного суду
Чеської Республіки, у включенні основоположних прав до правового порядку ЄС.
У розділі тринадцятому (автор – Власта Кунова (Vlasta Kunová), Словаччина) ретельно аналізуються історичний і теоретико-методологічний аспекти
зближення законодавства держав Центральної Європи на основі його наближення до права ЄС. Зроблено висновок, що в минулому процес правової
конвергенції був більш спонтанним, а нині ЄС застосовує добре визначений
метод, заснований на життєво обґрунтованих знаннях. Показано, що процес
зближення законодавства може бути корисним інструментом для ефективного
співробітництва з країнами Східного партнерства.
У чотирнадцятому розділі (Міхал Петр (Michal Petr), Чехія) розкрито процес наближення конкурентного законодавства України до конкурентного права
ЄС, зважаючи на відповідну практику держав Центральної Європи. Зроблено
висновок, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС сприяє такому наближенню, надаючи державі можливість використовувати з цією метою acquis ЄС.
В останньому п’ятнадцятому розділі (естонські автори – Танел Керкмае (Tanel Kerikmäe) і Катрін Ньюмен-Меткалф (Katrin Nyman-Metcalf)) узагальнюється
досвід навчання в країнах Східного партнерства єдиному розумінню процесу
«європеїзації права», розглядаючи його як складову загальної правової культури
ЄС. Підкреслюється важливість взяття до уваги відмінностей між європейським
правом у широкому значенні і правом ЄС. Водночас визначається наявність відмінностей у правовій культурі держав – членів ЄС і вказується на необхідність
врахування цього чинника на практиці. В аналізованому розділі міститься
різноманітний матеріал, що характеризує великий спектр правового навчання
в державах-членах, виходячи з впливу на них права ЄС та юридичного стилю
управління Союзом, урядування в ЄС. Наголошено на значенні методології
«європейського духу» для «євронавчання» у країнах Східного партнерства.
Враховуючи викладене, основні наукові положення, що розкриваються у даній
монографії, свідчать, що ЄС приділяє значну увагу Європейській політиці сусідства,
зокрема Східному партнерству як одному з її географічних вимірів. Підтвердженням
тому також слугують положення ст. 8 Договору про Європейський Союз у редакції Лісабонського договору 2007 р., що є інструментом зміцнення відносин ЄС зі
своїми сусідами, розвитку привілейованих відносин з метою створення простору
добробуту та добросусідства, заснованого на цінностях ЄС. Авторами слушно
зауважено, що Східне партнерство є особливим механізмом багатостороннього та
двостороннього співробітництва з метою підтримки добросусідських відносин і
створення умов для прискорення політичної асоціації та поглиблення економічної
інтеграції між ЄС і державами-партнерами.
Загалом авторський колектив представив доволі оптимістичну картину
розвитку Східного партнерства ЄС, у якій явно простежується спроба показати
дещо більш досконалий світ, ніж він є в дійсності. Бажано було б більше уваги
приділити проблемі нерівномірного розвитку держав – членів ЄС, особливо
в економічному вимірі, яка негативно впливає на дієвість взаємовідносин
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держав – членів ЄС між собою та на ефективність Європейської політики сусідства, яка поступово увідповіднюється сучасним реаліям. Спостерігається
формалізація дій ЄС у сфері Східного партнерства, яке, виходячи з ідеологічних
міркувань, залишає поза увагою чимало важливих чинників внутрішнього
життя країн Східного партнерства. Передусім це стосується України, яка вже
давно переживає кризу демократії та верховенства права, порушення прав
людини. Примітно, подекуди складається враження, що політика ЄС нерідко
спрямована на «лакування» життя в Україні, зосереджуючись на заздалегідь
визначених постулатах.
Важливо, що монографія підготовлена колективом авторів з різних державчленів і держав – партнерів ЄС, які спеціалізуються на праві Європейського
Союзу, всебічно, повно і системно, з різних позицій ретельно проаналізували
ключові аспекти становлення і розвитку Східного партнерства як одного з
вимірів Європейської політики сусідства, прийняття в його рамках унікальної
за способом укладення і за змістом Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС 2014 р. Наведене свідчить про вдало підібраний методологічний
інструментарій та теоретико-прикладну значущість праці, яку з упевненістю
можемо рекомендувати до вдумливого прочитання і глибокого осмислення.
Процес удосконалення механізмів і процедур Східного партнерства триває,
однак дана колективна монографія за редакцією професора Надєжди Шишкової
(Naděžda Šišková) зберігає значення і цінність як глибинне фундаментальне дослідження, корисне не лише для наукової спільноти, позаяк пропонує системний
аналіз комплексу правових і політичних аспектів функціонування складного механізму співробітництва ЄС з країнами Східного партнерства, які, з одного боку,
заявили про свої європейські прагнення, готовність докладати зусиль задля наближення до ЄС, а з другого – відчувають потребу у вивченні досвіду його держав-членів та наданні допомоги, необхідної для здійснення демократичних перетворень.

І. Б. УСЕНКО,
професор,
заслужений юрист України

ПРО ОРГАНИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПРОФЕСІЙНО, ВІДКРИТО І ЗВАЖЕНО*
Вигадані або реальні оповіді про «лицарів плаща і кинджалу» становлять
чималий сегмент світової і вітчизняної літератури. Незмінний читацький інтерес викликають і праці про радянські органи безпеки (від ВЧК до КДБ), які
були не лише вагомою складовою державно-партійного механізму, а й опорою
і до певної міри символом тодішнього владного режиму.
В сучасній українській літературі, звісно, вже немає місця колишній ідеалізації «чекістських традицій» і виключно рожевої фарби для змальовування
*Рецензія на книгу: Окіпнюк В. Т. Радянські органи державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного режиму (1929–1953 рр.): монографія. Херсон: Видавництво «ОЛДІ–ПЛЮС», 2019. 416 с.
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історії радянських органів безпеки. Відчутний акцент робиться на протиправних репресіях, знищенні політичних противників, розправі з дисидентами і
діячами українського національного руху. Олії у вогонь підлила і сучасна практика люстраційних процесів та декомунізації, коли належність у минулому до
«репресивних органів» стала мало не автоматичною підставою для морального
осуду і звільнення з роботи та громадських посад. Автору цих рядків відомі
випадки, коли до числа репресивних органів намагалися, на щастя без успіху,
віднести навіть органи реєстрації громадянського стану та архівні установи під
тим формальним приводом, що вони деякий час належали до системи НКВС.
За таких обставин про органи безпеки Української РСР, здавалося, можна
писати або негативно, або ніяк. Проте, як видається, викривальна публіцистика
має органічно доповнюватися сухими, дещо відстороненими професійними
дослідженнями, з аналізом усіх «позитивів» і «негативів», без вибіркового розгляду лише «модних» тем. Тим паче, що майже всі обмежувальні грифи вже
зняті і «заборонених сюжетів» стає дедалі менше. Лише на такій основі можна
створити об’єктивну картину досліджуваного явища і винести належні уроки
історії. Завдання це, на нашу думку, є архіскладним. Може саме тому в Україні
на тлі значного обсягу публіцистичних праць, певної кількості суто історичних досліджень (наприклад, гідних глибокої уваги монографій С. І. Білоконя,
Ю. І. Шаповала та В. В. Ченцова, археографічних публікацій С. А. Кокіна) аналогічних за тематикою юридичних розвідок майже немає, а істориків права,
які системно вивчають досвід радянських органів безпеки, можна перелічити
на пальцях однієї руки. Серед них автор рецензованої монографії – Володимир Тарасович Окіпнюк, який є своєрідним «монополістом» у справі фахового
дослідження українських спецслужб у період 1929–1953 рр., оскільки всі інші
дослідники, зокрема і автор цих рядків, зосереджували свою увагу на попередньому історичному періоді (діяльності органів ВУЧК–ДПУ).
Автор є старшим офіцером Служби безпеки України, завідувачем кафедри
Національної академії Служби безпеки України, вчена рада якої і рекомендувала рецензовану монографію до друку. Юридичними дослідженнями історії органів безпеки займається майже чверть віку. Кандидатську дисертацію,
присвячену органам ДПУ УСРР, підготував і захистив 2001 року в Інституті
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Надалі випустив кілька
монографій і низку статей з історії органів державної безпеки Радянської України. Наукові дослідження В. Т. Окіпнюка, оприлюднені у вітчизняних фахових
та енциклопедичних виданнях, широко цитуються, принесли автору заслужений авторитет серед українських істориків права. Він є членом Комісії історії
українського права при Президії НАН України, головою Київського осередку
Міжнародної асоціації істориків права.
Нова праця В. Т. Окіпнюка висвітлює основні тенденції розвитку радянських органів державної безпеки в Україні від часу утвердження радянського
тоталітарного режиму наприкінці 1920-х рр. до його занепаду в першій половині 1950-х рр. Окрім вступу, висновків, списку джерел і традиційного наукознавчого (поняттєво-термінологічного, методологічного, історіографічного
та джерелознавчого) розділу вона містить чотири розділи, в яких послідовно
досліджуються юридичний статус, організаційна структура та діяльність органів
державної безпеки; особливості юридичного статусу місцевих територіальних і
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спеціалізованих (військових і транспортних) органів та військових формувань;
кадровий склад органів державної безпеки; місце органів державної безпеки
в системі тоталітарного владарювання (підрозділи: «Механізм державного терору в системі тоталітарного владарювання», «Квазісудова діяльність органів
державної безпеки як вид державного терору», «Державний і партійний контроль за органами державної безпеки», «Стан прокурорського нагляду за діяльністю органів державної безпеки»).
Ці та багато інших аспектів діяльності органів державної безпеки, як і належить історику права, розглядаються на суто документальній основі, з використанням переважно уперше введених до наукового обігу матеріалів Галузевого
державного архіву Служби безпеки України (135 справ), Галузевого державного
архіву Міністерства внутрішніх справ України (49 справ), Центрального державного архіву громадських об’єднань України (55 справ), Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (18 справ).
Список спеціальної літератури включає 160 бібліографічних позицій. До
цього переліку увійшли і 25 власних праць автора дослідження. Використання
їх і посилання на них видаються цілком доцільними, оскільки згадані наукові
публікації не дублюють, а доповнюють монографію, дають змогу допитливому
читачу глибше зануритися в ті чи ті аспекти проблеми.
Нагадаємо, що попри всю сучасну відкритість джерел опрацьовані вони та
введені до наукового обігу ще дуже мало. Тому автору дослідження довелося
майже «з нуля» через віднайдення першоджерел і відповідний юридичний аналіз реконструювати картину діяльності органів державної безпеки Української
РСР, а вже згодом дати фахову оцінку цій діяльності. З цими завданнями він, як
видається, цілком впорався і його зусиллями сфера невідомого помітно звузилася, хоча і не зникла зовсім. Пишу так, оскільки впевнений, що у російських
архівах, недосяжних для вітчизняних дослідників історії спецслужб, є ще чимало документів, про існування яких ми можемо нині лише здогадуватися. На
майбутнє також варто побажати автору доповнити свої юридичні висновки ще
й міркуваннями на тему, яких небезпек мають уникнути суспільства і держава,
щоб сучасні спецслужби не перетворювалися на знаряддя тоталітаризму, як
саме юридичним шляхом досягти реалізації в діяльності органів державної
безпеки принципів законності і верховенства права.
Книжка вийшла в авторській редакції, без спеціального літературного редагування. За цих умов відсутність помітних мовних негараздів робить честь
автору. Проте, вбачаємо, й певні резерви для покращення викладу. Немає суттєвих претензій і до видавництва «ОЛДІ–ПЛЮС» – постійного доброго партнера Міжнародної асоціації істориків права. От тільки би ще верстальники не
лінувалися ставити нерозривні пробіли між інтервалами. Втім, з цим коректорським «ляпом» виходить 90 % сучасної наукової літератури.
Загалом книжка вийшла доброю, дійсно науковою, з чим слід щиро привітати автора монографії і всіх причетних до її видання.
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В. Ф. СМОЛЯНЮК,
доктор політичних наук, професор

ПРАВОВА ПОЛІТОЛОГІЯ: СИНТЕЗ ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ПРАВОВОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НАУК*
У монографічному дослідженні на засадах чіткої послідовності та продуманої квантифікації складного матеріалу у вигляді окремих гносеологічних блоків визначено засадничі детермінанти правової політології, розкрито її зміст
як науково-пізнавальної системи та постнекласичної дослідницької парадигми,
деталізовано взаємодію політики і права як евристичної першооснови правової
політології, акцентовано увагу на взаємній зумовленості політичної і правової систем суспільства, розкрито наукові основи правової політології (її об’єкт,
предмет, методологію, принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат),
узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід інституціоналізації правової
політології, поглиблено дискусійні моменти, що стосуються проблемного поля
концептуалізації політичного права, окреслено практичні аспекти реалізації
політико-правової парадигми суспільного розвитку.
Практично всі із зазначених змістових частин монографії містять інноваційну складову. Тим більш інноваційним є все монографічне дослідження як
цілісний науковий доробок, оскільки на основі найсучасніших наукових узагальнень, що стосуються правової та політичної сфер, воно пропонує новий
погляд на феномен державної влади в контексті її нормативно-правового забезпечення. Як випливає зі змісту монографії, це значною мірою пояснюється цілеспрямованим синтезом наукових потенціалів права і політичної науки. Якщо
раніше конструювання новітніх наукових плацдармів на основі взаємодії (взаємопроникнення та взаємозбагачення) різних пізнавальних систем сприймалося
скептично, то в сучасних умовах ситуація принципово змінилася: «стикові»
дослідження усіляко вітаються. Вони не лише створюють ситуацію нестандартних, несподіваних пояснень традиційних предметів наукового аналізу, а й
запрошують до їх подальшого творчого осмислення. Це засвідчує така позиція
авторів: «…Найбільша потреба зараз постає у формуванні загального бачення
саме на ділянках стику, взаємопроникнення наук і взаємного збагачення їх методами дослідження – найцікавіших розробок та відкриттів слід чекати саме в
цих напрямах наукового пошуку (с. 43)».
Важливим аспектом монографії є релятивістське ставлення авторського колективу до взаємодії права і політики: у дослідженні не присвоєно домінуючого
та підлеглого статусу або праву, або політиці, не визначено «єдино правильного»
формату їх вертикального розшарування на кшталт «право вище політики» або
«політика домінує над правом». Складність природи та різновекторна спрямованість суспільних відносин в одних ситуаціях дає підстави стверджувати
про первинність політичного життя та вторинність права, яке «не встигає» за
реальними суспільно-політичними процесами, в інших навпаки – про вищість
правових норм над швидкоплинними політичними трансформаціями, не всі
*Рецензія на колективну монографію : Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації / за ред. І. О. Кресіної. Київ : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 288 с.

© В. Ф. Смолянюк, 2020

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 31
618
з яких є суспільно корисними. Саме тому висхідною тезою монографії є визнання складності й суперечливості процесу взаємодії права й політики: «З одного боку, вони перебувають у постійній боротьбі, а з іншого – доповнюють
одне одного… З одного боку, держава створює систему права, зумовлюючи її
публічний, загальнообов’язковий характер, … з іншого боку – сама держава
утверджується своєю політикою і забезпечується правом (с. 5)».
Так само важливо вказати на системне бачення авторським колективом феномена правової політології, яка цілком обґрунтовано претендує на статус самодостатньої наукової парадигми нової якості, оскільки «має поєднати у своєму
об’єкті політичну систему суспільства та правову систему держави із постійно
змінюваними уявленнями про місце і роль позаправових чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки в ті правові механізми, що містять значний
елемент політичного, регламентувати діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи … та інститутів громадянського суспільства (с. 47)».
Автори небезпідставно відносять продемонстрований ними стиль наукового мислення, оформлений у вигляді монографічного видання, до постнекласичного способу рефлексії людиною сучасного матеріально-духовного
оточення, яке все менше підпадає під лінійні канони однозначного сприйняття
комбінованих суспільних систем. Ознаками правової політології пропонується
вважати: зміну характеру наукової діяльності, зумовлену революцією в засобах
отримання і збереження знань на основі комп’ютеризації та інтернетизації дедалі місткішого інформаційного простору; зміну самого об’єкта дослідження,
який, розглядаючись крізь призму відкритих самоорганізованих систем, здатний невпинно пропонувати досліднику нові грані власної сутності; міжнауковий обмін методичним інструментарієм; поширення міждисциплінарних досліджень і комплексних дослідних програм тощо (с. 51).
На нашу думку, постнекласичність сучасної науки прямо корелюється з
фундаментальною проблематикою постмодерну, який не лише позначив сучасний цивілізаційний злам, а й засвідчив інтенсивний вияв раніше невідомих
суспільних проблем, способів їх осмислення та практичного вирішення. Відповідно правову політологію можна вважати не лише постнекласичною наукою, а
й зразком постмодернізму як світоглядної орієнтації нової якості.
Значення рецензованої монографії визначається й тією обставиною, що
політичній діяльності постмодерністського ґатунку, яка стає суперечливою, а
відтак складною для сприйняття, властиві раніше не притаманні риси. Головними з них є дискретність, фрагментарність, гра, зміщення акцентів, хаотичне
чергування реального й віртуального, розмивання критеріїв оцінювання й навіть їх повне заміщення протилежними знаками. Політичний процес у багатьох
країнах (включно з Україною) доволі часто постає як непрогнозований мікс
подій, конфліктів, провокацій, скандалів, непублічних домовленостей, іміджевих перевтілень, рекламних симулякрів, необґрунтованих обіцянок, безвідповідальних вчинків тощо. За таких умов зростає цінність права як необхідної
умови окреслення меж людської активності та її відносного впорядкування на
основі заздалегідь визначених та чітко артикульованих владних приписів. Регулятивна слабкість традицій, моралі, культури, релігії, свідками якої стала більшість сучасників, додатково підкреслює необхідність збереження правових
механізмів упорядкування індивідуальної та групової життєдіяльності. Даний

619
аргумент додатково засвідчує потрібність правової політології, яка визначає
синергетику як свій методологічний базис.
При цьому слід враховувати глибинні зміни в самому праві, яке в умовах
постмодернізму аж ніяк не залишається статичним. Зокрема, традиційне «вертикальне» право, джерелом якого була й залишається держава як ключовий
інститут політичної системи, постає перед необхідністю врахування «горизонтальних» правових ініціатив, які пропонуються мережево організованими соціальними спільнотами. Останні, активно взаємодіючи між собою, ігнорують
фактор державності чи навіть грають проти неї. Відповідно правова політологія з подачі авторського колективу постає як відкрита пізнавальна система,
що не має завершеного вигляду та пропонує залучення читацького загалу до її
подальшого сутнісного наповнення та інструментальної деталізації.
Отже, у монографії представлене комплексне й глибоке дослідження концепту правової політології, яка водночас виступає як науково-пізнавальна
система, дослідницька парадигма, науковий напрям, перспективна навчальна
дисципліна. Методологічна основа монографії може бути застосована при
аналізі інших «стикових» пізнавальних ефектів, що претендують на самостійну наукову концептуалізацію.
Методологія подачі матеріалу базується на принципах доступності, співмірності структурних елементів, об’єктивності та системності, широкому опрацюванні вітчизняних та англомовних наукових джерел. Авторський колектив, являючи собою синтез академічного досвіду та молодіжного завзяття, окреслив
широке коло питань, відповіді на які дали змогу отримати цілісне уявлення про
правову політологію як перспективний напрям наукових досліджень. Робота,
поза сумнівом, отримає позитивний резонанс в інтелектуальному середовищі
України, ставши в пригоді науковим та науково-педагогічним працівникам,
аспірантам, студентам, державним службовцям, небайдужим громадянам, що
осмислюють суспільно-політичні реалії та перспективи України.
Виходячи з наведених вище міркувань, а також з огляду на багатогранність
матеріалу, лаконічність викладу й оригінальність структури, монографія є актуальною та корисною. Вихід у світ даної праці, без сумніву, дасть новий поштовх розвитку права і політології як наук і навчальних дисциплін, викличе у зацікавленого читача інтерес до складних проблем соціально-політичного життя
українського суспільства.
РОЗДІЛ 12 • Рецензії
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

О. М. КОСТЕНКО − ВИДАТНИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ
Наукове співтовариство 4 жовтня 2019 року відзначило 70-річчя доктора
юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого діяча
науки і техніки України, завідувача відділом проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України Костенка Олександра Миколайовича.
Упродовж понад сорока років Олександр Миколайович залишаєтеся непересічною особистістю в науці – студентом, який цитував Гегеля у курсовій
роботі, здобувачем кандидатського ступеня, який не боявся відповідати на питання «Що таке злочин?», маститим академіком Національної академії правових наук, який не спочиває на лаврах і продовжує наукові пошуки, втілюючи
оригінальні філософські та соціологічні підходи у праворозуміння.
Перш за все, хочемо щиро привітати ювіляра, побажати йому здоров’я, фізичного та інтелектуального довголіття, нових творчих звершень! Ця подія є
значимою не тільки для вчених-юристів, але й для всіх, чия діяльність пов’язана з нормотворчістю, практичною реалізацією права і побудовою інституційного правового середовища.
Нам пощастило, що якийсь час ми працюємо разом з ним. Інтелігентний,
завжди коректний, енциклопедично освічений, толерантний до іншої думки,
але в той же час наполегливий і переконливий у просуванні своїх наукових
поглядів - якості, які характеризують ювіляра.
Виступи О. М. Костенка приносять величезне задоволення, де б вони не відбувалися, − на конференціях, семінарах, засіданнях спеціалізованих рад. Відмінною
його є незмінний творчий підхід до оцінки найрізноманітніших обговорюваних
проблем − від неправомірної поведінки людей до функціонування державних інститутів влади, від аналізу конкретної норми права до методології науки.
Олександр Миколайович − творчий учений, допитливий та далекоглядний.
Автор близько п’ятисот наукових праць, безлічі наукових рецензій, висновків
та коментарів, відомих як в Україні, так і за її межами. Немає необхідності
детально характеризувати його наукові розробки, але на головному хотілося б
зосередити увагу, оскільки не завжди за науковою риторикою вбачається глибина творчого пошуку, яка властива роботам О. М. Костенка.
Ним започатковано новий методологічний підхід до розуміння натуралістичної природи деструктивних явищ і процесів суспільного життя, розроблено
не одну теорію боротьби із злочинністю, постійно надихаєте наукову спільноту
до переосмислення нормативізму, породжуєте сумніви у правильності правових догм, стимулюєте креативне мислення та інновації.
Хотілося б акцентувати увагу, як нам здається, на найбільш важливих
питаннях, що незмінно піднімаються академіком О. М. Костенко і на які він
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дає відповідь у своїх роботах, а саме: чому право не ефективне і не вирішує ті
завдання, які воно покликане вирішити; чому державні органи влади та управління не можуть домогтися хоча б видимих результатів у своїй роботі; чому зростає кримінальна активність населення, незважаючи на вживані заходи кримінальної репресії та нескінченні інституційні реформи правоохоронної та судової
систем? Ці та інші життєво важливі питання обговорюються ним з твердим розумінням причин деструктивних процесів, що відбуваються у суспільстві.
Головною ідеєю вченого в рамках обґрунтованої ним теорії соціального натуралізму і «трьох природ» є визнання існування соціальної природи, яка існує за своїми
законами. Він стверджує, що соціальні явища є «третьою» природою, яка має свої
природні закони для існування, відмінні від фізичних і біологічних законів. Таким чином, світоглядний принцип соціального натуралізму, обґрунтований О. М. Костенко,
полягає у визнанні того, що: 1) соціальне життя людей має узгоджуватися із законами природи; 2) ці закони не є законами фізичної чи біологічної природи, вони є
законами соціальної природи; 3) воля і свідомість людей є засобами пізнання законів
соціальної природи й узгодження із ними людського життя у суспільстві.
О. М. Костенко пропонує теорію «верховенства законів соціальної природи», згідно з якою суспільне життя людей засноване на верховенстві законів
соціальної природи, а роль волі і свідомості людей полягає у тому, що вони є
засобами пристосування людей до законів соціальної природи, які діють у суспільстві саме через волю і свідомість людей.
Саме у світлі принципу соціального натуралізму, на думку О. М. Костенка,
повинно вирішуватися «основне питання юриспруденції», аби можна було
отримати правильну відповідь на запитання «що є першоджерелом права».
Соціальний натуралізм, стверджує вчений, є методологічним принципом юриспруденції, а «соціально-натуралістична» юриспруденція є протилежною «соціально-позитивістській» юриспруденції.
Внесок у науку кримінального права та кримінологію академіком О. М. Костенком важко переоцінити. Будучи одним з фундаторів цього вітчизняного наукового
напрямку, він значно розширив кордони традиційного розуміння предмета кримінального права, кримінології та практики протидії злочинності.
«Не все так погано, як насправді!» Цю фразу ми вперше почули під Олександра Миколайовича багато років тому. І не раз задумувалися, наскільки глибоко вона відображає його характер, настрій, спосіб мислення – критичний,
як і належить вченому, іронічний – притаманний людині мудрій і завбачливій,
скептичний, що характеризує його як справжнього інтелігента. Його відзначає
прискіпливість у деталях, що вкрай потрібна кожному юристу, та, водночас,
здатність до глибоких узагальнень і передбачень, яка відображає не лише природну мудрість, але й багатий життєвий, професійний, громадянський досвід.
У нашій уяві позитивний світлий образ ювіляра чудово доповнюється неформальною стороною його особистості. Ми знаємо О. М. Костенка як відкриту,
світлу, високоерудовану Людину з тонким почуттям гумору, вмінням дружити,
душевно спілкуватися у неформальній обстановці, насолоджуватися життя у
всіх його проявах. Ви гостинний господар, прекрасний організатор, запальний
танцюрист, справжній естет, улюблениць жінок, ідейний натхненник для молоді.
Не вистачає слів, щоб описати усі притаманні О. М. Костенку чесноти,
охарактеризувати усі яскраві його риси, які є прикладам для наслідування.
РОЗДІЛ 13 • Наші ювіляри
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Вельмишановний та дорогий Олександре Миколайовичу!
З нагоди Вашого славного ювілею прийміть наші найщиріші вітання та
найкращі побажання. Хочемо Вас бачити завжди здоровим і веселим, радісним
та сповненим оптимізму. Нехай у Вашій світлій голові зріють нові задуми, що
втілюються в життя! Нехай минають Вас негаразди і клопоти!
Бажаємо Вам ще багато років плідної праці на науковій та педагогічній ниві, бути
потрібним своїм рідним, друзям, колегам, не втрачати цікавості до життя у всіх його
проявах. Зичимо, щоб ще багато років доля буде прихильною до Вас! Нехай талановиті учні розвивають у юридичній науці Ваші ідеї Культури і Просвітництва!
Тож нехай добро душі, яке Ви вклали у кожного учня та юриспруденцію,
пустить міцне коріння. Невпинного руху вперед − тільки так відкриваються
нові горизонти наукового пізнання! Нехай Ваша невичерпна енергія, оптимізм
і надалі будуть постійними супутниками, а хороші новини приємно дивують
Вас, доля хай буде прихильною, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів та однодумців, а у Вашому домі панує мир, любов, затишок, злагода, добробут та лунає дзвінкий сміх внуків, у серці живе доброта!
З роси й води Вам, на многії та благії літа! Хай завжди береже Вас Господь
та прихильними будуть добрі люди! Нехай Ваш життєвий шлях буде сповнений
світлою радістю та щасливими роками!
Безмежна шана Вам, Олександре Миколайовичу, і низький уклін!

ДО ЮВІЛЕЮ АНАТОЛІЯ ЮРІЙОВИЧА БАБАСКІНА
Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
вітає Анатолія Юрійовича Бабаскіна, вченого-правознавця, фахівця з цивільного права, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, з ювілеєм – 55-літтям від дня народження.
А. Ю. Бабаскін народився у 1964 р. у м. Києві в сім’ї науковців. У 1990 р.
він з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Трудову діяльність розпочав у Інституті держави і права АН
УРСР (тепер – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України)
у серпні 1990 р. За час роботи у Інституті пройшов шлях від стажиста-дослідника до завідувача відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького
права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
У березні 1997 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка дисертацію на тему «Актуальні
проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні» і отримав
науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. У
травні 2013 р. А. Ю. Бабаскіну було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.03. Згодом, у березні 2019 р. захистив
у спеціалізованій вченій раді Інституту держава і права імені В. М. Корецького
НАН України дисертацію «Кредитні відносини у цивільному праві України» і
отримав науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03.
А. Ю. Бабаскін має значний науковий потенціал, вирізняється принциповістю,
прагненням до самовдосконалення. Наразі сферою його наукових інтересів є
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правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Важливим напрямом
роботи вченого є участь у підготовці наукових кадрів. Зокрема, він бере активну
участь в обговоренні та підготовці відгуків на докторські та кандидатські дисертації, здійснює наукове керівництво підготовкою дисертацій. Під його науковим
керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.03.
Про вагомий фаховий доробок А. Ю. Бабаскіна свідчать понад 100 його наукових
публікацій, зокрема, індивідуальна монографія «Кредитні відносини в цивільному
праві України: монографія» (К., 2018); розділи у колективних монографічних виданнях Інституту: «Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин у сучасній
Україні» (К., 2001), «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в
Україні» (К., 2005), «Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії
і практики» (К., 2007), «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних
осіб в цивільних правовідносинах» (Х., 2011), «Проблеми цивільних правовідносин
у сучасній Україні: монографія» (Х., 2013), «Право на житло: цивільно-правові аспекти: монографія» (К., 2017), «Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства України з законодавством Європейського Союзу: монографія»
(К., 2018); у підручниках «Цивільне право України: академічний курс: підруч.: у 2-х
т.» (К., 2003) та «Цивільне право України: академічний курс: підруч.: у 2-х т.» (К.,
2006); Науково-практичному коментарі «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2-х ч.» (К, 2004); у довідниках «Договір у цивільному і трудовому праві: у 2-х ч.» (К., 2000) та «Керівникові підприємства про право» (К., 2001);
близька 70 статей-термінів у Юридичній енциклопедії (К., 1998–2001), Енциклопедії цивільного права України (К., 2009), Великому енциклопедичному юридичному
словнику (К., 2007), Юридичному словнику-довіднику (К., 1996) та ін.
А. Ю. Бабаскін відзначено високими нагородами, зокрема: спеціальною
відзнакою Спілки юристів України за участь у підготовці колективної монографії «Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній
Україні», премією імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, Почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального
комітету профспілок працівників Національної академії наук України за багатоплідну працю, особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних
досліджень актуальних проблем державно-правового будівництва, підготовку
висококваліфікованих наукових кадрів – юристів тощо.
Дирекція колективу Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України, колеги, друзі щиро вітають Анатолія Юрійовича Бабаскіна з
днем народження і бажають творчих звершень, міцного здоров’я, сімейного
благополуччя та всіляких гараздів.
РОЗДІЛ 13 • Наші ювіляри

ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО ТА ПЕДАГОГА Н.К. ІСАЄВОЇ
11 грудня 2019 р. відзначила свій ювілей кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН
України, голова його профспілкового комітету Наталія Карлівна Ісаєва.
Наталія Карлівна народилася 11 грудня 1954 р. у м. Самарі (Росія). З 1974 р.
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по 1980 р. навчалася на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Після його закінчення, з 1980 по 1989 р. працювала
юрисконсультом та інструктором у виконавчому комітеті Київської облради.
В Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України Наталія
Карлівна працює з 1989 р. – спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, а згодом – наукового співробітника та старшого наукового співробітника. У 1993 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук на тему «Проблеми правового регулювання фінансової діяльності місцевих Рад народних депутатів».
Наталія Карлівна є фахівцем у галузі фінансового, адміністративного та
конституційного права. Цілий ряд її наукових досліджень присвячені актуальним проблемам фінансової діяльності держави, бюджетного, податкового та
банківського права, компетенції органів державного управління у фінансовій
сфері, особливостям правового регулювання фінансової діяльності органів
місцевого самоврядування. Наукова громадськість, юристи-практики та студенти знають її як висококваліфікованого та творчого науковця.
Н. К. Ісаєва опублікувала понад 90 наукових праць, у тому числі розділи
у 12 підручниках і посібниках для вищих навчальних закладів та у двох – для
загальноосвітніх шкіл.
Багато сил вона докладає підготовці молодих вчених, виховуючи в них
творче та відповідальне ставлення до юридичної науки.
Наталія Карлівна має значний педагогічний досвід та успішно поєднує наукову
роботу з викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах України. Протягом багатьох років викладає навчальні дисципліни: фінансове, податкове, банківське та конституційне право. У 1996 р. їй було присвоєне наукове звання доцента,
а у 2001 р. Спілка юристів України визнала Н. К. Ісаєву юристом–викладачем року.
Наталія Карлівна бере активну участь у законопроектній роботі. Зокрема,
вона брала активну участь у підготовці пропозицій до проекту Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших важливих законопроектів. Вона була членом робочих груп з підготовки законопроектів про місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації, Закону «Про
столицю України – місто-герой Київ», Статуту територіальної громади м. Києва.
За вагомий внесок у розвиток юридичної науки в галузі фінансового права
та місцевого самоврядування Н.К. Ісаєва була відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Національної академії наук
України, Подяками Київського міського Голови, Грамотами Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України, Конституційного Суду України та Рівненської обласної державної адміністрації.
Більше 25 років Н.К. Ісаєва очолює первинну профспілкову організацію Інституту. Всій її діяльності притаманні відповідальний підхід і конструктивність.
Наталію Карлівну знають і цінують її колеги та студенти не тільки як відомого вченого та педагога, а й як людину, що завжди готова допомогти у скрутну
хвилину, надати конструктивну дружню пораду, вирішити наявні проблеми.
Дирекція Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
колеги та друзі щиро вітають шановну Наталію Карлівну з ювілеєм та бажають
їй міцного здоров’я, творчого довголіття, щастя, успіхів та благополуччя.
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