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УДК 321.01

Н. М. ОНІЩЕН КО
О. Л. ЛЬВО ВА

ГЕН ДЕР НА РІВНІСТЬ: КРОК ДО РОЗ ВИТ КУ ЧИ МО РАЛЬ НА КРИ ЗА 
СУ ЧАС НО ГО СУСПІЛЬСТВА?

Од ним з про явів прин ци пу рівності є рівність чо ловіків та жінок, тоб то не за -
лежність рівно го підхо ду від статі, дістав на зву прин цип ген дер ної рівності. З іншо го
бо ку, су часні світові ре алії ви яв ля ють тен денцію до зло вжи ван ня да ним прин ци пом, ви -
хо дя чи із су то суб’єктив них чин ників, які су пе ре чать за галь но прий нятій суспільній мо -
ралі, а го ло вне – зви чайній при роді ре чей. Мо ва йде про феміністичні те орії, які, про го -
ло шу ю чи існу ван ня п’яти ста тей і до ма га ю чись ле галізації пев них прав, ста нов лять
пря му за гро зу для суспільних, життєвих цінно с тей. 

Клю чові сло ва: ген дер, ген дер на рівність, мо раль, пра во, стать, фемініст.

Они щен ко Н.Н., Льво ва Е.Л.. Ген дер ное ра вен ст во: шаг к раз ви тию или мо -
раль ный кри зис со вре мен но го об ще ст ва?

Од ним из про яв ле ний прин ци па ра вен ст ва муж чин и жен щин, то есть не за ви си -
мость рав но го под хо да от по ла, на зы ва ет ся прин ци пом ген дер но го ра вен ст ва. С дру -
гой сто ро ны, со вре мен ная ре аль ность в ми ре по ка зы ва ет тен ден цию к зло упо треб ле -
нию этим прин ци пом, ис хо дя из су гу бо субъ ек тив ных мо мен тов, ко то рые про ти во ре -
чат об ще при ня той об ще ст вен ной мо ра ли, а глав ное – обыч ной при ро де ве щей. Речь
идёт о фе ми ни с ти че с ких те о ри ях, ко то рые, про воз гла шая су ще ст во ва ние пя ти по лов
и до би ва ясь ле га ли за ции оп ре де лён ных прав, яв ля ют ся пря мой уг ро зой для об ще ст вен -
ных, жиз нен ных цен но с тей.

Клю че вые сло ва: ген дер, ген дер ное ра вен ст во, мо раль, пра во, пол, фе ми нист.

Onischenko Natalia, Lvova Olena. Gender equality: step to development or moral
crisis of modern society?

One of the manifestations of the principle of equality between men and women, that is, the
independence of the equal treatment of sex, is called the principle of gender equality. On the
other hand, the reality of the modern world shows a tendency to abuse this principle, on the
basis of purely subjective factors that are contrary to accepted morals, and most importantly
– the ordinary nature of things. It's about feminist theories which proclaim the existence of five
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floors and promoting legalization of certain rights, are a direct threat to the public, 
life values.

Kеy words: gender, gender equality, morality, right, sex, femіnіst.

Ук раїна про го ло си ла се бе де мо кра тич ною, соціаль ною, пра во вою дер жа вою.
У су час них умо вах це є більшою мірою політич ним і пра во вим орієнти ром, аніж
дійсністю, що по тре бує кон ст рук тив них дій, пе ре гля ду суспільних іде алів та
струк ту ри суспільних зв’язків. Се ред ос танніх чільне місце посіда ють соціаль но-
ста теві як соціофор му ючі, фун да мен тальні, ге не тич но важ ливі. У де мо кра тич них
суспільства ці відно си ни ре гу лю ють ся з по зиції рівності жінки та чо ловіка. Про -
блемі рівності жінки та чо ловіка при свя чені чис ленні на укові праці з історії,
соціології, куль ту ро логії, еко номіки і, зви чай но, пра ва. Су час на на ука сфор му лю -
ва ла її як про бле му ген дер ної (соціокуль тур ної) рівності.

Ген дер на рівність – скла до ва за галь но го прин ци пу рівності як ос но ви де мо -
кра тич но го ус т рою дер жа ви та суспільства. Прин цип рівності є універ саль ною
ка те горією і ви клю чає дис кримінацію за будь-якою оз на кою: ра си, ко ль о ру шкіри,
релігії, соціаль но го ста ту су. Рівність за оз на кою статі відо б ра жає ли ше один, але
ду же ва го мий еле мент у кон ст рукції за галь но го прин ци пу рівності1.

Ген дер не слід ото тож ню ва ти зі стат тю. Стать – це си с тем на су купність ана то -
мо-фізіологічних вла с ти во с тей лю ди ни, які відрізня ють чо ловіка від жінки. Ген -
дер – це соціаль на стать, соціаль но виз на чені ролі, сфе ри діяль ності жінок і чо -
ловіків, які виз на ча ють ся не біологічни ми ста те ви ми відмінно с тя ми, а соціаль -
ною ор ганізацією суспільства.

Як що стать є при род ною даністю, то ген дер фор мується під впли вом
соціокуль тур них чин ників і за ле жить від доміну ю чих у суспільстві тра диційних
по глядів на те, якою по вин на бу ти жінка та яким має бу ти чо ловік.

Ген дер ний вимір пра во вої пло щи ни ха рак те ри зується пе ре дусім рівністю
жіно чої та чо ловічої соціаль них ста тей. Вста нов лен ня та кої рівності на прак тиці
ви ма гає по до лан ня патріар халь них сте рео типів, ста те вої ієрархічності соціаль них
зв’язків, у яких чо ловіки за зда легідь сприй ма ють ся як вищі за ро зу мо ви ми та
фізич ни ми здібно с тя ми істо ти, їхня діяльність є найбільш зна чу щою та пріори -
тет ною порівня но з діяльністю жінок.

Су то феміністичні по гля ди істо рич но пе ре ду ва ли ген дер ним про це сам. По -
ши рені у 60-80-х ро ках ми ну ло го століття, во ни ви ма га ли поліпшен ня ста но ви ща
жінки та за хи с ту її прав. За над то по ля ри зо вані та звер нені до про блем ли ше однієї
статі, ці про це си тим більше ви ко на ли свою роль: по до ла ли знач ний дис ба ланс
соціаль но-ста те вих сто сунків та звер ну ли ува гу світо вої спільно ти на про бле ми
жінок. Та ка ра ди кальність по зиції в су час них умо вах се бе не ви прав до вує. До
розв’язан ня про блем рівності жінок і чо ловіків слід за сто со ву ва ти підхід, який
доз во ляє гли бо ко та всебічно аналізу ва ти соціальні струк ту ри й про це си, ви яв ля -
ю чи взаємодію та співвідно шен ня їх еле ментів один з од ним і цілим. Са ме на за -
зна че но му підході за сно вані ген дерні досліджен ня, які звер нені до обох ста тей і
про по ну ють вста но ви ти та ку рівно ва гу соціаль них прав та обов’язків, яка за без -
пе чи ла б чо ловікам та жінкам рівні мож ли вості й вод но час вра хо ву ва ла їхні ана -
томічні та пси хофізіологічні особ ли вості.

Не мож ли во ніве лю ва ти відмінності жінки та чо ловіка, виз на ти їх біологічну
іден тичність, та ке ре гу лю ван ня ма ти ме дис кримінаційний ха рак тер що до тієї чи
іншої статі. Не обхідно за без пе чи ти рівно прав ний роз поділ соціаль них, політич -
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них, еко номічних мож ли во с тей та ре сурсів. Провідна роль у цьо му відво дить ся
пра ву як пе ре ду мові та наслідку суспільних відно син і їх змін2.

У ст. 2 Кон венції ООН «Про ліквідацію всіх форм дис кримінації що до жінок»
(1979 р.) пер шим пунк том став лять ся такі ви мо ги сто сов но ме ханізму за хи с ту
прав лю ди ни-жінки: 1) вклю чен ня прин ци пу рівно прав ності жінок і чо ловіків у
національні кон сти туції чи інше відповідне за ко но дав ст вом; 2) за без пе чен ня за
до по мо гою за ко ну та інших відповідних за собів прак тич но го здійснен ня цьо го
прин ци пу.

Ве ли ке по зи тив не зна чен ня без пе реч но має ево люційність, істо ричність ген -
дер но го роз вит ку. Ра зом з тим, су час не суспільство наділяє індивіда до сить ши -
ро ким соціаль ним інстру мен тарієм, зо к ре ма пра во вим, який він ви ко ри с то вує для
за хи с ту та ре алізації своїх прав. На сьо годні індивід поз бав ле ний до с ко на лої си -
с те ми пра во вих за собів на ла го д жен ня ген дер них відно син. Поділ ро лей відбу -
вається пе ре важ но стихійно, ко ли ли ше фор му ють ся, хо ча й над то повільно, нові
підхо ди до тво рен ня пра во вих ос нов ген де ру. За умов існу ван ня су час них пра во -
вих ме ханізмів та їх ролі в ре гу лю ванні суспільних відно син вза галі та в де я ких
сфе рах жит тя не доцільно за ли ша ти ре гу лю ван ня ген дер но го пи тан ня в ар хаїчно -
му стані стихійної са мо ре гу ляції. Не до ско налість суспільно го ме ханізму в ок ре -
мих ви пад ках мо же при зво ди ти до «соціаль них ви клю чень», які відбу ва ють ся, ко -
ли дер жа ва на леж ним чи ном не за без пе чує соціальні пра ва гро ма дян. Ви ко нан ня
жінкою спе цифічних біологічних функцій та особ ли вих ро лей ство рює пе ре ду мо -
ви її ви клю чен ня з еко номічно го та соціаль но го жит тя, поз бав лен ня її мож ли вості
бра ти ре аль ну участь у роз поділі суспільних благ. Як що жінка не має дієвих юри -
дич них га рантій, то поділ гро ма дян на тих, хто вклю че ний у суспільний обіг, і
тих, хто є ви клю че ним із ньо го, мо же відбу ва ти ся за ста те вою оз на кою. Три ва лий
час пра во ве ре гу лю ван ня що до жінок ма ло дис кримінаційний ха рак тер, то му та -
ку дис кримінацію тре ба ліквіду ва ти са ме пра во ви ми за со ба ми.

Од ним із за вдань пра ва є закріплен ня соціаль но ко рис них тен денцій
суспільно го роз вит ку. Пра во ве ре гу лю ван ня ген дер них про цесів не обхідне для їх
га рантійно го ста нов лен ня, усу нен ня ви к рив лень, які мо жуть при зве с ти до на ве -
де них ви ще не га тив них наслідків та відкри то го про ти сто ян ня ста тей. Пра во має
ви со ку гу манітар ну цінність як най ви ща фор ма соціаль ної взаємодії, яку не
завжди ма ють інші соціальні ре гу ля то ри. То му йо го вплив на ген дерні відно си ни
має бу ти оха рак те ри зо ва ний як по зи тив ний.

Ко ли йдеть ся про рівність ста тей як іде ал суспільно-політич но го роз вит ку, під
цим по нят тям мо жуть ро зуміти ся: а) фор маль на рівність (рівність юри дич на,
закріпле на за ко но дав чо); б) рівність мож ли во с тей (на дан ня пев ної за ко но дав чо
закріпле ної пе ре ва ги певній соціаль но-де мо графічній групі для ство рен ня од на -
ко вих з інши ми гру па ми умов); в) рівність ре зуль та ту (ціле с пря мо ва не за без пе -
чен ня ліквідації для кон ку ру ю чих сторін пе ре шкод, які мо жуть бу ти зу мов лені по -
пе ред нь ою дис кримінацією). У пра вовій сфері при хиль ни ки ген дер ної та
феміністської те орії на ма га ють ся досліди ти пи тан ня «рівності» та «відмінно с -
тей» – наскільки мож ли ва рівність різних лю дей (на сам пе ред за оз на кою статі), в
яких ме жах мож ли ве за про ва д жен ня «нерівності» для до сяг нен ня рівності то що3. 

Цінність де мо кра тич них прин ципів і фун да мен таль них прав лю ди ни ви ма гає
за без пе чен ня спра вед ли вої ген дер ної рівності. На фор му ван ня і роз ви ток дер жав -
ної політи ки без пе реч но і пря мо впли ва ють осо бисті, суб’єктивні чин ни ки,
ціннісні орієнтації та мо ральні пе ре ко нан ня тих по са до вих осіб, які без по се ред -

5Юридичні і політичні науки



ньо пе ре бу ва ють в еше ло нах вла ди. За часів Ра дянсь ко го Со ю зу, ко ли па ну ва ла
ав то ри тар но-ко манд на си с те ма дер жав но го уп равління, куль ти ву ва ли ся «чо -
ловічі» пе ре ва ги що до пев них мож ли во с тей4. 

Ви ко нан ня взя тих Ук раїною зо бов’язань що до ут вер д жен ня ген дер ної
рівності по тре бує ос мис лен ня національ них мож ли во с тей їх ре алізації з ура ху -
ван ням істо рич но на бу тої прак ти ки суспільно го жит тя чо ловіка та жінки,
національ них тра дицій їх взаємовідно син, до сяг нень і рівня соціаль ної куль ту ри
та її скла до вої – ген дер ної куль ту ри5. 

На су час но му етапі про по до лан ня вка за них сте рео типів свідчить прий ня тий
Вер хов ною Ра дою Ук раїни За кон «Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей
жінок і чо ловіків» № 2866-IV від 8 ве рес ня 2005 ро ку (на далі – За кон). Цей За кон
є вда лим кро ком до за про ва д жен ня відповідних міжна род них стан дартів міжста -
те вої рівності і є пра во вою ба зою за без пе чен ня кон сти туційно го прин ци пу рівних
прав чо ловіків і жінок. Зо к ре ма, ст. 3 За ко ну виз на чає ос новні на пря ми дер жав ної
політи ки що до за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків, се ред
яких: не до пу щен ня дис кримінації за оз на кою статі, за без пе чен ня рівної участі
жінок та чо ловіків у прий нятті суспільно важ ли вих рішень, фор му ван ня
відповідаль но го ма те рин ст ва і батьківства, ви хо ван ня і про па ган да се ред на се лен -
ня Ук раїни куль ту ри ген дер ної рівності, по ши рен ня просвітниць кої діяль ності у
цій сфері та ін.6

Російські дослідни ки вка зуєть, у свою чер гу, на три валі ген дерні пра вові сте -
рео ти пи за ко но дав ця. Зо к ре ма, в літе ра турі за зна чається на ступ не. «Прий ня то
вва жа ти, що ви ко ри с тан ня в юри с пру денції нор ма тив но-уніве саль них ка те горій у
чо ловічо му роді обу мов ле но пра во вою тра дицією. Про тив ни ки ген дер но го підхо -
ду в праві пе ре ко ну ють, що аб ст рактність по нять «лю ди на», «гро ма дя нин» як раз
і є га рантією рівності. Од нак прак ти ка свідчить, що ан д ро цен т ризм як пра во вий
сте рео тип по ро д жує дис кримінацію як жінок, так і чо ловіків, пе ре дусім батьків.

Іншим пра во вим сте рео ти пом в ген дерній пра во твор чості є дер жав ний па тер -
налізм, що ви ра жається в ре гу лю ванні прав жінок як су куп ності пільг, обу мов ле -
них фізіологічни ми особ ли во с тя ми статі і ре про дук тив ною функцією. Од нак важ -
ли во, щоб ці, сво го ро ду, пільги не пе ре тво ри ли ся у привілеї. З іншої сто ро ни, па -
тер налістич ний сте рео тип зму шує за ко но дав ця йти по хиб но му шля ху вве ден ня
пільг, замість ство рен ня не обхідних і до статніх пра во вих умов для роз вит ку і ре -
алізації осо би с тості, як це ро бить ся в інших країнах.

По ки ж спо с терігається інша кар ти на, ко ли ці сте рео ти пи нав’язу ють ся осо -
бам, що при хо дять до вла ди, зо к ре ма з ви ко ри с тан ням інсти туціональ них інстру -
ментів. На при клад, в Дер жавній Думі Росії відбу ла ся ко рекція пра во вої іден тич -
ності суб’єктів пра во твор чості, зо к ре ма, коміте ту Дер жав ної Ду ми, до ком пе -
тенції яко го відно сять ся спра ви жінок, сім’ї та мо лоді, який фак тич но відмо вив ся
від роз роб ки про ектів ген дер но мар ко ва но го за ко но дав ст ва»7.

За зна чені па тер налістичні та ан д ро цен т ричні сте рео ти пи дійсно ма ють місце
в пи тан нях за без пе чен ня рівності у пра вах чо ловіків та жінок. Ра зом з тим, у цьо -
му кон тексті му си мо за ува жи ти, що не мож на не бра ти до ува ги при род ної,
біологічної нерівності між чо ловіка ми та жінка ми, що не по ро д жується
суб’єктив ни ми чин ни ка ми, і з цим не обхідно ра ху ва ти ся. В іншо му ви пад ку, на -
по ля ган ня на аб со лютній рівності чо ловіків і жінок мо же при зве с ти до вель ми не -
га тив них наслідків, про які ми далі ве с ти мо мо ву. 

Не зва жа ю чи на існу ван ня у свідо мості суспільства пев них сте рео типів, так
зва но го ген дер но го суб’єктивізму, усе ж при род на цінність лю ди ни та її по треб і
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мож ли во с тей сьо годні яв но до лає вка зані пе ре по ни. Те, що невіддільне від лю ди -
ни та її сут ності, її невід’ємні при родні пра ва, які три ва лий час навіть не бу ли пе -
ред ба чені за ко но дав чо, от ри мує сьо годні пе ре мо гу над «бук вою за ко ну», ожи ва -
ю чи і у свідо мості лю дей, і у ре аль но му житті, і на за ко но дав чо му рівні. Без
сумніву, ген дер на рівність є однією з цінно с тей, на яких бу дується пра во.

Па ра ле но із за зна че ни ми по зи тив ни ми про це са ми у світі по ши рюється
руйнівна тен денція зло вжи ван ня по нят тям ген де ру для ле галізації осо би с тих,
суб’єктив них відхи лень.

Так, Б. Воль мер де Коль звер тає ува гу на на ступ не. Як що звер ну ти ся до ети -
мо логії сло ва «gender» («рід»), то мож на знай ти ще декілька йо го зна чень. Сло во
«gender» по хо дить від ла тинсь ко го сло ва genus, generic, що має ба га то різно -
манітних зна чень, від кла сифікації ви ду чи кла су до виз на чен ня сім’ї чи на ро ду з
ок ре мою іден тичністю, тоб то нації. Порівня но не що дав но в де я ких мо вах, особ -
ли во в англійській, сло во «ген дер» на бу ло інших гра ма тич них форм, се ред яких –
чо ловічий та жіно чий рід. А в другій по ло вині ХХ ст. ви ко ри с тан ня цьо го сло ва
зміни ло ся в сто ро ну виз на чен ня сек су аль ної іден тич ності індивіда. Сло во «ген -
дер» ста ло феміністич ним терміном. Ген дерні феміністки ста ли відо крем лю ва ти
стать від ген де ру з ме тою до по мог ти жінкам за ли ши ти місце, відве де не їм при ро -
дою та суспільством. Ни ми бу ло ви су ну то ідею про те, що відмінності між ста тя -
ми ви га дані суспільством. На дум ку ген дер них феміністок, го мо сек су аль на, ге те -
ро сек су аль на і бісек су аль на орієнтація ма ють од на ко ве зна чен ня і за ле жать від
пе ре ваг індивіда8.

Тоб то, в новій ген дерній пер спек тиві термін «ген дер» став виз на ча ти ся як
«соціаль но скон ст руй о вані ролі».

В якості плац дар му для по ши рен ня своїх ідей прибічни ки но вої пер спек ти ви
об ра ли IV Всесвітню кон фе ренцію ООН що до ста но ви ща жінки, яка відбу ла ся у
ве ресні 1995 ро ку в Пекіні. Керівництво кон фе ренції ого ло си ло та ке фор му лю -
ван ня терміну «ген дер» – він вка зує на відно си ни між чо ловіком і жінкою, що за -
сно вані на ро лях, які суспільство виз на чає і при своює одній та іншій статі».

Та ке виз на чен ня вик ли ка ло за не по коєння де ле гатів кон фе ренції, особ ли во
пред став ників ка то лиць ких країн і Свя то го Пре сто лу. Ці де ле га ти про си ли ав -
торів виз на чен ня зро би ти йо го більш роз гор ну тим, оскільки пе ред ба ча ли, що за
ним мо жуть кри ти ся не прий нятні ус та нов ки: на при клад, тер пимість до го мо сек -
су аль ної орієнтації та іден тич ності. Бел ла Аб зуг, ко лишній де пу тат Кон гре су
США, до пов ни ла інно ваційну інтер пре тацію терміну «ген дер»: «Смисл терміну
«ген дер», на відміну від сло ва «стать», вка зує на той факт, що ста но ви ще і ролі
жінки та чо ловіка є соціаль ни ми кон ст рукціями, які підля га ють змінам».

Тоб то, ста ло зро зуміло, що прибічни ки ген дер ної пер спек ти ви ствер д жу ють
де що вель ми сміли ве, на при клад, що «не бу ває «при род них чо ловіків» і «при род -
них жінок», не має су куп ності ха рак те ри с тик і мо де лей по ведінки, при та ман них
ви ключ но одній статі»9. 

От же, стає зро зумілим, що в «ген дерній пер спек тиві» не зруч на при ро да ли ше
за ва жає, а то му має зник ну ти. З цьо го при во ду С. Файєрсто ун вис лов лює па ра док -
саль ну, на наш по гляд, дум ку: «Те, що «при род но», не обов’яз ко во є «людсь кою»
цінністю. Люд ст во по ча ло ви пе ре д жа ти при ро ду; ми більше не мо же мо ви прав до -
ву ва ти дис кримінаційну си с те му класів-ста тей на тій підставі, що во на має при -
род не по хо д жен ня»10. 

Од нак учас ни ки кон фе ренції – пред став ни ки націй, які за хи ща ють жит тя та
сімейні цінності, ви с ту пи ли про ти та ких про по зицій, особ ли во, ко ли ви я ви ли, що
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в пекінсько му до ку менті свавільно ви клю че но з про гра ми сло ва «дру жи на», «чо -
ловік», «ма ти», «бать ко».

Ген дерні феміністки та кож вва жа ють суттєвим пунк том у до ку менті бо роть бу
за «вільний вибір» що до пи тань діто на ро д жен ня і «спо со бу жит тя». Це, зо к ре ма,
сто сується «пра ва» вси нов лен ня ди ти ни лейсбійською па рою, «пра ва» на абор ти,
«пра ва» на са мостійний вибір влас ної сек су аль ної іден тич ності та ін. 

За на че на про бле ма особ ли во за го ст рюється з ура ху ван ням то го, що для ген -
дер них феміністок існує п’ять ста тей, а не дві: слід го во ри ти не не про чо ловіків
та жінок, а про «ге те ро сек су аль них жінок, го мо сек су аль них жінок, ге те ро сек су -
аль них чо ловіків, го мо сек су аль них чо ловіків і бісек су алів».

Як спра вед ли во ре зю мує з цьо го при во ду О. Аль за мо ра Ре во рен до, «сво бо да»
прибічників ген дер ної пер спек ти ки, що про го ло шу ють на явність п’яти ста тей,
су пе ре чить усім на яв ним на уко вим да ним, відповідно до яких, з ге не тич ної точ -
ки зо ру, існує ли ше дві мож ли вості: мож на бу ти або чо ловіком, або жінкою, і не -
має жод них проміжних варіантів між ни ми»11.

От же, феміністські те орії ста нов лять пря му за гро зу на цінності сім’ї та шлю -
бу. Суспільство не зо бов’яза не зо се ре д жу ва ти ся на сек су аль них про бле мах чи
відхи лен нях ок ре мих індивідів настільки, щоб на да ва ти за зна че ним ано маліям
пра во во го ста ту су. По суті, відбу вається на сил ля над при ро дою за ра ди, так зва ної,
рівності у пра вах.

Як підкрес лює Т. Ана трел ла, го мо сек су альність має за ли ша ти ся при ват ною
про бле мою, то му що ба жан ня виз на ти за кон ним од не сек су аль не відхи лен ня по -
тяг не за со бою ба жан ня на да ти суспільно го ста ту су й усім іншим прибічни кам
ген дер ної іде о логії12.

«Вар то не підійма ти в ранг за ко ну хит ку мо раль пе рехідно го періоду, а до по -
ма га ти суспільству за ли ша ти ся міцним, про хо дя чи че рез будь-які ча си, спи ра ю -
чись на істинні життєві цінності. Слід пам’ята ти, що цивільний за кон бу дується
на то му, що є істин ним і пра виль ним для суспільно го бла га.

Го мо сек су алізм не є дже ре лом пра ва. Суб’єктом прав і обов’язків є лю ди на.
Не мо же бу ти рівності між па рою, що скла дається з чо ловіка і жінки, і зв’яз ком
між людь ми однієї статі. Інши ми сло ва ми, го мо сек су алізм поз бав ле ний цінності
в суспільно му ро зумінні. Це при ват на ре альність, на якій не бу дується жит тя
суспільства і яка не мо же бу ти нор мою»13.

Нині да на руйнівна тен денція по ча ла ся га ти й Ук раїни.
За на ве де ною ста ти с ти кою, геї, лесбіян ки, бісек су альні і транс ген дерні лю ди

скла да ють до 1 млн. 200 тис. жи телів країни; кількість од но ста те вих парт нерств,
що де-фак то існу ють в Ук раїні, оцінюється фахівця ми в ме жах до 200 тис. пар.

Так, Ук раїнська спільно та геїв, лесбіянок, бісек су алів та транс ген дер них лю -
дей у 2010 році звер ну ла ся до Пре зи ден та Ук раїни з ви мо гою «про дов жи ти курс
на рівно правність геїв», що пе ред ба чає за бо ро ну дис кримінації на підставі секс-
орієнтації в сфері тру до вих відно син, ле галізації існу ю чих од но ста те вих ро дин та
ін.14

ІІ Ва ти кансь кий Со бор підкрес лює, що відмінність між ста тя ми є по зи тив ним
фак то ром. Всі чо ловіки і жінки є людь ми і у своїй гідності во ни рівні. Те, що їх
відрізняє один від од но го, пе ре бу ває у згоді з за ду мом творіння. Ж. Котьє за на чає,
що «по ва га до гідності жінки і виз нан ня її рівних з чо ловіком прав оз на чає
рівність прав що до участі у куль тур но му, еко номічно му, суспільно му і політич но -
му житті. Од нак до сяг ну та у цій сфері рівність прав по вин на йти по руч із виз нан -
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ням особ ли во го по кли кан ня жінки: ця рівність не по вин на шко ди ти жінці, ма те -
рин ст ву та сім’ї»15.

Уря дом М. Аза ро ва 10 лю то го 2013 ро ку до Вер хов ної Ра ди бу ло по да но про -
ект за ко ну № 2342 «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що -
до за побіган ня та про тидії дис кримінації в Ук раїні», ме тою яко го є, відповідно до
по яс ню валь ної за пи с ки, «вра ху ван ня міжна род них стан дартів та ре ко мен дацій у
сфері за хи с ту прав та сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на», у да но му разі та ки ми стан -
дар та ми вва жа ють ся закріплен ня пев них прав за сек су аль ни ми мен ши на ми. 14
трав ня 2013 р. роз гляд да но го за ко но про ек ту бу ло відкла де но. 

В ук раїнсько му суспільстві нині гуч но лу на ють спра вед ливі про те с ти се ред
ду хо вен ст ва, гро мадсь ких рухів, на уковців, пра во за хис ників, вба ча ю чи в цьо му
ре аль ну не без пе ку та тра гедію для су час но го суспільства та май бутніх по колінь.

У чо му по ля гає ця не без пе ка? – ста вить пи тан ня ад во кат С. Гу ла, на да ю чи од -
но час но ар гу мен то вані відповіді.

По-пер ше, в Ук раїні на за ко но дав чо му рівні про по нується вве с ти по нят тя
«сек су аль на орієнтація» (зміна ст. 2 Ко дек су за конів про пра цю). Це мо же по тяг -
ну ти на дан ня до дат ко вих прав пред став ни кам сек с мен шин (на при клад, уси нов -
лю ва ти дітей), що не ли ше руй нує сім’ю, а й ос но ви здо ро вої мо ралі суспільства.

Та кож на за ко но дав чо му рівні ма ють вво ди ти ся без пре це дентні по нят тя, а са -
ме: не пря ма дис кримінація, ого ло ше ний намір про дис кримінацію, підбу рю ван ня
до дис кримінації, по соб ництво у дис кримінації (ст.ст. 1 і 5 За ко ну Ук раїни «Про
за са ди за побіган ня та про тидії дис кримінації в Ук раїні»). Це оз на чає, зо к ре ма, як -
що хтось за хотів би ска за ти в церкві про те, що го мо сек су алізм – гріх, то це бу де
розціне но не ли ше як намір про дис кримінацію, а й підбу рю ван ня цілої спільно -
ти до дис кримінації, і в та ко му разі на ста ва ти ме юри дич на відповідальність, мож -
ли во адміністра тив на чи навіть криміна ль на. 

Од на з найгірших го мо сек су аль них ініціатив за ко но про ек ту, як підкрес лює С.
Гу ла, містить ся в ст. 60 Цивільно го про це су аль но го ко дек су Ук раїни, а са ме: «У
разі на ве ден ня по зи ва чем фактів, які да ють змо гу при пу с ти ти, що ма ла місце дис -
кримінація, обов’язок до ка зу ван ня не обґрун то ва ності по зов них ви мог у цій ча с -
тині по кла дається на відповіда ча». Тоб то, вже не геї до во ди ти муть, що їх дис -
криміну ва ли. Ймовірно, як що да ну нор му бу де прий ня то Вер хов ною Ра дою, на
свя щен но слу жи телів та ба га ть ох мо раль них лю дей чи ор ганізацій че ка ють чи -
сельні су дові по зо ви16. 

Ще однією ва го мою, на наш по гляд, за гро зою є за про по но вані за ко но про ек -
том № 2342 зміни до ст. 21 Ко дек су за конів про пра цю Ук раїни, про го ло шу ю чи
рівність тру до вих прав усіх гро ма дян Ук раїни, не за леж но від сек су аль ної
орієнтації. 

Як що до про фесій, які по тре бу ють до три ман ня відповідно го мо раль но го
рівня працівни ка – ліка ря, вчи те ля, пра во охо рон ця та ін.? 

Стат тею 41 Ко дек су за конів про пра цю Ук раїни пе ред ба ча ють ся до дат кові
підста ви розірван ня тру до во го до го во ру з ініціати ви влас ни ка або упов но ва же но -
го ним ор га ну з ок ре ми ми ка те горіями працівників за пев них умов, се ред яких –
вчи нен ня працівни ком, який ви ко нує ви ховні функції, амо раль но го про ступ ку, не
сумісно го з про дов жен ням да ної ро бо ти (ч. 1 п. 3 ст. 41). Тоб то, зга да ний ви ще за -
ко но про ект має на меті не при род ну сек су аль ну орієнтацію осо би підве с ти до гри -
фу «мо раль но».
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Як ста ви ти муть ся бать ки тра диційних сімей (і самі ав то ри за ко но про ек ту),
якщо їх ди ти ну на вча ти ме чи ліку ва ти ме осо ба тієї ж статі, але з по ру ше ною сек -
су аль ною орієнтацією? 

При цьо му ав то ри про ек ту за ко ну № 2342 пе ре ко нані, відповідно до по яс ню -
валь ної за пи с ки, що да ний «про ект не по тре бує про ве ден ня гро мадсь ко го об го во -
рен ня». Ймовірно, пе ред ба ча ю чи все на род не обу рен ня за зна че ни ми но ве ла ми,
во ни са ме та ким чи ном за хи с ти ли свої пра во творчі ідеї. 

Окрім то го, у по яс ню вальній за писці зна чить ся, що «за про по но вані зміни до
Ко дек су за конів про пра цю Ук раїни без по се ред ньо вип ли ва ють із Кон сти туції Ук -
раїни». Ви ни кає пи тан ня – чи уваж но знай о ми ли ся ав то ри за ко но про ек ту з Пре -
ам бу лою Кон сти туції Ук раїни 1996 р.? 

А там про го ло ше но, що Вер хов на Ра да Ук раїни від імені Ук раїнсько го на ро ду
прий має цю Кон сти туцію, «ви ра жа ю чи су ве рен ну во лю на ро ду, спи ра ю чись на
ба га товіко ву історію ук раїнсько го дер жа во тво рен ня, усвідо млю ю чи
відповідальність пе ред Бо гом, влас ною совістю, по пе редніми, нинішнім та прий -
дешніми по коління ми».

Не вже го мо сек су алізм – це на ша ба га товіко ва історія, про яв на шої совісті і на -
ша тур бо та про май бутні по коління?! Історія свідчить, що це яви ще ніко ли не вва -
жа ло ся нор маль ним та здо ро вим для будь-яко го суспільства і су пе ре чить при род -
но му пра ву і, відповідно, прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва, який нині має па ну ва ти в
Ук раїні.

Окрім то го, за ко но про ект № 2342 руй нує дав ню, гли бо ку хри с ти янсь ку тра -
дицію ук раїнсько го на ро ду та зне ва жає йо го віру. 

Біблія, яка в усі ча си вва жа ла ся най ав то ри тетнішою свя щен ною кни гою жит -
тя та не по хит ною ос но вою суспільної мо ралі не ли ше в Ук раїні, а й у більшості
країн світу, нині мо же ста ти дискріміну ю чою кни гою, особ ли во в ча с тині пев них
при род них та Бо же ст вен них істин. Це, зо к ре ма, по слан ня до Рим лян (1:26-28):
«...Бог їх ви дав на по жад ливість га неб ну, бо їхні жінки заміни ли при род не єднан -
ня на про ти при род не. Так са мо й чо ловіки, по зо с та вив ши при род не єднан ня з
жіно чою стат тю, роз па ли ли ся своєю по жад ливістю один до од но го, і чо ловіки з
чо ловіка ми со ром чи ни ли. І во ни прий ня ли в собі відпла ту, відповідну їхньо му
блу дові»17.
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ФЕ НО МЕН НОР МО ТВОР ЧОСТІ ТА ЙО ГО СПІВВІДНО ШЕН НЯ 
ІЗ СУМІЖНИ МИ КА ТЕ ГОРІЯМИ: ПРА ВО ТВОРЧІСТЬ, 

ЗА КО НО ТВОРЧІСТЬ, ПРА ВО ТВОР ЧИЙ ТА ЗА КО НО ТВОР ЧИЙ ПРО ЦЕ СИ

Роз гля да ють ся про бле ми виз на чен ня суміжних ка те горій нор мо твор чості. Ав тор
обґрун то вує влас ний підхід до їх роз ме жу ван ня і вра хо вує не ли ше зовнішні їх зв’яз ки, а
й внутрішні еле мен ти їх змісту.

Клю чові сло ва: нор мо творчість, пра во творчість, за ко но творчість, пра во твор чий
за за ко но твор чий про це си, нор мо твор ча діяльність.

Пла вич В.П. Фе но мен нор мо твор че ст ва и его со от но ше ния со смеж ны ми ка те -
го ри я ми: пра во твор че ст во, за ко но твор че ст во, пра во твор че с кий и за ко но твор че с -
кий про цес сы

Рас сма т ри ва ют ся про бле мы оп ре де ле ния смеж ных ка те го рий нор мо твор че ст ва.
Ав тор обос но вы ва ет соб ст вен ный под ход их раз гра ни че ния и учи ты ва ет не толь ко
внеш ние их свя зи, но и вну т рен ние эле мен ты их со дер жа ния.

Клю че вые сло ва: нор мо твор че ст во, пра во твор че ст во, за ко но твор че ст во, пра во -
твор че с кий и за ко но твор че с кий про цес сы, нор мо твор че с кая де я тель ность.

Plavych Volodymyr. The phenomenon of rule-making and its relationship to adjacent
categories: law-making and law-making processes

The article consists the problems of determining of related categories of rulemaking. The
author grounds his own approach in their differentiation and considers not only their rela-
tionship, but also the internal elements of the content.

Key words: rule-making, law-making, law-making and rule-making processes, rule-
making activities.

Фе но мен нор мо твор чості має дис кусійний ха рак тер для на уко во го ро зуміння
та ви ко ри с то вується в юри дичній літе ра турі пе ре важ но в ме жах вив чен ня про -
блем фор му ван ня (ви ник нен ня) соціаль них норм ре гу лю ван ня по ведінки
суб’єктів (у то му числі пра во вих норм). Нор мо творчість роз гля дається як «тво -
рен ня норм», що є більш за галь ним по нят тям, ніж пра во творчість, ви с ту пає як ро -
до ве по нят тя що до тво рен ня соціаль них норм, різно ви да ми якої є пра во ва нор мо -
творчість, релігійна, мов на нор мо творчість то що1; або як про цес тво рен ня
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соціаль но-пра во вих норм2; або як пев на діяльність по ви роб лен ню норм ор га на -
ми гро мадсь ких об’єднань ко мерційних кор по рацій та тру до ви ми ко лек ти ва ми3;
або як спільне із по нят тям пра во творчість4.

Про цес нор мо тво рен ня є невід’ємною ча с ти ною існу ван ня будь-яко го
суспільства і дер жа ви в ціло му. Не за леж но від ча су, істо рич них чи еко номічних
умов та форм дер жав, за ли ша ла ся незмінною ме та – за без пе чен ня по ряд ку, роз -
ви ток різних соціаль них про цесів у пра во вих рам ках, удо с ко на лен ня пра ва і роз -
ви ток суспільства. З то го мо мен ту, ко ли ви ник ла не обхідність ре гу лю ван ня відно -
син між дер жа вою і суспільством у ціло му й ок ре мо у кож но му з цих еле ментів,
і ви ник ло нор мо тво рен ня.

За ро д жен ня пра ва в період ста нов лен ня кла со во го суспільства відбу ва ло ся на -
сам пе ред у сфе рах, роз ви ток яких був вигідний дер жаві. Пе ре дусім це сто су ва ло -
ся то вар них відно син та закріплен ня прав і привілеїв. Але у цей же час санкціону -
ва ло ся вбив ст во, тілесні уш ко д жен ня, об ра зи, які вва жа ли ся до пу с ти ми ми нор ма -
ми мо ралі та релігії та спра вою осо би с тої роз пра ви. Тоб то відбу ва ло ся пе ре тво -
рен ня пра ва індивідів у нор ми за галь но го ха рак те ру, що за хи ща ли ся дер жа вою.
Це й ста но вить, на дум ку де я ких вітчиз ня них дослідників, сутність нор мо тво рен -
ня, ко ли йо го соціаль на ос но ва (нор ми мо ралі, релігії, зви чаїв, ри ту алів) слу гу ва -
ла пе ре ду мо вою для роз вит ку пра ва в ціло му.

От же, сутність нор мо тво рен ня по ля гає в то му, що во но має дві ос но ви:
соціаль ну і пра во ву, які па ра лель но роз ви ва ють ся і взаємодіють між со бою про -
тя гом усь о го ета пу ста нов лен ня суспільства і дер жа ви5.

У на уковій літе ра турі, як пра ви ло, нор мо тво рен ня та пра во творчість ви ко ри с -
то ву ють ся як то тожні по нят тя6, оскільки прав ни ки вба ча ють у пра во твор чості
про цес ство рен ня пра во вих норм з ме тою ре гу лю ван ня суспільних відно син. Да -
не ро зуміння дійсно має сенс, усе ж, на на шу дум ку, пра во творчість сто сується
офіційної діяль ності дер жа ви, її ор ганів та по са до вих осіб і здійснюється з до три -
ман ням пев ної про це ду ри їх прий нят тя та має відповідний ме ханізм за без пе чен -
ня та ре алізації, а ство рен ня вза галі соціаль них норм (які, до речі, мо жуть бу ти
пра во ви ми, мо раль ни ми, технічни ми, релігійни ми, ста тут ни ми то що) мо же не ма -
ти офіційно го ха рак те ру та виз на че ної про це ду ри вста нов лен ня та здійсню ва ти ся
будь-яки ми гро мадсь ки ми, гос по дарсь ки ми та інши ми не дер жав ни ми ор -
ганізаціями.

Ми до три муємо ся по зиції, що нор мо твор ча діяльність сто сується не ли ше
сфе ри про ек ту ван ня нор ма тив но-пра во вих актів. Це не є пе ре шко дою до ви ко ри -
с тан ня терміну «нор мо творчість» в про цесі пра во твор чої та за ко но твор чої діяль -
ності.

Ви хо дя чи з цьо го під нор мо тво рен ням ми ро зуміємо діяльність суб’єктів пра -
ва по ство рен ню соціаль них (у то му числі й пра во вих) норм з ме тою ре гу лю ван -
ня відповідної сфе ри суспільних відно син, ре зуль та том якої є прий нят тя (за твер -
д жен ня) нор ма тив но-пра во во го ак ту, ста ту ту, по ло жен ня то що. Тоб то по нят тя
нор мо тво рен ня є шир шим за по нят тя пра во твор чості.

В юри дичній літе ра турі по нят тя пра во твор чості ча с то ото тож ню ють із по нят -
тям за ко но твор чості, але існу ють ва гомі підста ви відо крем лю ва ти дані ка те горії.
Це пов’яза не з тим, що ос таннім ча сом відбу вається пе ре оцінка цінно с тей, пе ре -
гляд де я ких по зицій по вер нен ня до при род но-пра во вої до к т ри ни, і в юри дичній
літе ра турі спо с терігається роз ме жу ван ня пра ва від за ко ну. Відповідно до цьо го
пра во ро зуміється, пе ре дусім, як си с те ма пра ва, а не си с те ма норм. За своєю
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сутністю пра во має соціаль не, а не дер жав не по хо д жен ня. То му пра во творчість не
є привілеєм ли ше дер жа ви7.

При род не та по зи тив не пра во, за Г. Ге ге лем, – май же то тожні по нят тя, ли ше
об раз пра ва, який містить ся у свідо мості індивідів, «підправ ляє», змінює по зи -
тив не пра во відповідно до соціаль них умов, які зміни ли ся8.

Пра во творчість є най важ ливішим за со бом уп равління суспільством і без по се -
ред ньо пов’яза на з ти пом дер жа ви, її фор мою, ме ханізмом і функціями. Шля хом
пра во твор чості нор ма при род но го пра ва на бу ває фор ми нор ма тив но-пра во вих
актів та стає по зи тив ним пра вом, яке існує у ви гляді за ко но дав ст ва. Про це ду ра
вве ден ня у за кон норм і прин ципів при род но го пра ва, соціаль них по треб та інте -
ресів гро ма дян ста но вить зміст пра во твор чості9.

Три ва лий час в юри дичній на уці доміну вав по зи тивістський підхід до виз на -
чен ня пра во твор чості та за ко но твор чості. Нор ма тив но-пра во вий акт – за кон –
вва жав ся ос нов ним дже ре лом пра ва. За ко но творчість ото тож ню ва ла ся з пра во -
творчістю. У су часній те орії пра ва, як ба чи мо, сфор му вав ся но вий підхід до виз -
на чен ня на зва них ка те горій.

Згідно з дефініцією, яку про по нує М.Желєзняк, пра во творчість – це діяльність
суб’єктів дер жав ної вла ди зі ство рен ня пра во вих норм10. У де що іншо му ви гляді,
але, по суті, так са мо, це виз на чен ня мож на ре пре зен ту ва ти на ступ ною те зою:
«пра во творчість – це про цес пе ре тво рен ня дер жав ної волі в за кон, її оформ лен ня
у ви гляді різно манітних нор ма тив но-пра во вих актів шля хом її фіксації ор га на ми
дер жав ної вла ди в різно манітних нор ма тив но-пра во вих ак тах»11.

Да не виз на чен ня за своїм змістом зво дить ся до по нят тя за ко но твор чості.
С.Алексєєв, на при клад, не відо крем лює по нят тя пра во творчість та за ко но -
творчість і виз на чає йо го як спеціаль ну діяльність ком пе тент них ор ганів, яка за -
вер шую про цес пра во тво рен ня, внаслідок якої на бу ває юри дич ної си ли та всту -
пає в дію за кон12. Як вид но з да но го виз на чен ня, відо крем лю ють ся ли ше по нят тя
пра во тво рен ня та за ко но твор чості (пра во твор чості); пра во тво рен ня ж пе ре дує
про це су за ко но твор чості.

В. Ку д ряв цев та В. Ка зи мир чук за ко но творчість вва жа ють ча с ти ною про це су
пра во твор чості і ро зуміють пра во творчість як соціаль ну та суспільну дер жав ну
діяльність, у ре зуль таті якої ство рюється, підтри мується та роз ви вається си с те ма
за ко но дав чих актів та інших пра во вих норм. Ча с ти ною пра во твор чості є су то за -
ко но дав ча діяльність (за ко но творчість)13.

От же, в чо му суть особ ли во с тей за ко но твор чості?
Та кож, відповідно до ст.75 Кон сти туції Ук раїни, єди ним ор га ном за ко но дав чої

вла ди в Ук раїні є пар ла мент – Вер хов на Ра да Ук раїни14.
Ос нов ним дже ре лом пра ва в Ук раїні є нор ма тив ний пра во вий акт. У зв’яз ку з

цим весь ма сив пра во твор чої діяль ності на сам пе ред пов'яза ний зі ство рен ням
нор ма тив них пра во вих актів. За ко но творчість є скла до вим, ав то ном ним еле мен -
том пра во твор чості та нор мо твор чості, яка має виз на чаль не зна чен ня для ви роб -
лен ня та вве ден ня в дію за ко но дав чих нор ма тив но-пра во вих актів.

Са мостійне виз на чен ня по нят тя «за ко но творчість» у слов ни ках прак тич но
відсутнє та ча с то ото тож нюється з по нят тям «за ко но дав чий про цес», що виз на -
чається як «вста нов ле ний по ря док прий нят тя за ко ну, по чи на ю чи від вне сен ня за -
ко но про ек ту в пар ла мент та за вер шу ю чи опубліку ван ням прий ня то го за ко ну та
йо го всту пу в си лу»15 або як «нор ма тив но рег ла мен то ва на су купність послідо вно
здійсню ва них дій що до роз роб ки, прий нят тя (зміни) за конів та інших за ко но дав -
чих актів і їх оп ри люд нен ня»16.
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Ви нят ком із вка за них юри дич них ен цик ло пе дич них ви дань є Міжна род на
поліцейсь ка ен цик ло педія, яка на дає ха рак те ри с ти ку про бле ма тиці роз вит ку за ко -
но твор чості на су час но му етапі, виз на ю чи не га тивні і по зи тивні тен денції17, та
вітчиз ня на Юри дич на ен цик ло педія, що в кон тексті тлу ма чен ня по нят тя «пра во -
творчість» виз на чає тісний взаємозв’язок із по нят тям «за ко но творчість», яка має
вуж чий зміст, оскільки сто сується про це су прий нят тя як за конів, так і інших нор -
ма тив но-пра во вих актів18.

От же, ка те горія «за ко но творчість» вка зує на пев ну твор чу діяльність, яка
спря мо ва на на по яву (ви ник нен ня) си с те ми вста нов ле них нор ма тив но-пра во вих
актів, які містять за галь но обов’яз кові пра ви ла по ведінки, що втілю ють дер жав ну
во лю, та прий ма ють ся пред став ниць ким ор га ном дер жа ви або шля хом на род но го
во ле ви яв лен ня (ре фе рен ду му), ма ють кре а тив ний ха рак тер здійснен ня та за ле -
жать від людсь кої свідо мості.

Зміст по нят тя за ко но твор чості, та ким чи ном, охоп лює всі ха рак терні особ ли -
вості про це дур ної діяль ності суб’єктів по досліджен ню суспільних відно син, ви -
роб лен ню єди но го до ку мен та – нор ма тив но-пра во во го ак та (від про ек ту до прий -
ня то го нор ма тив но-пра во во го ак та), а та кож вве ден ня юри дич но го до ку мен та в
дію.

Усвідо млен ня ос нов них ха рак те ри с тик цьо го яви ща на дасть мож ливість
досліди ти за ко но творчість, з од но го бо ку, як са мостійний інсти тут діяль ності
ком пе тент них дер жав них ор ганів, а з іншо го – роз г ля ну ти за ко но творчість як
різно вид пра во твор чої діяль ності, який зай має цен т раль не місце в си с темі пра во
тво рен ня, функціонує під впли вом інших дер жав но-пра во вих інсти тутів та спря -
мо ва ний на фор му ван ня си с те ми нор ма тив но-пра во вих актів, що ма ють фор му
за ко ну.

Та ким чи ном, за ко но твор чості при та ман на низ ка особ ли во с тей, які не да ють
підстав для ото тож нен ня її з по нят тям пра во твор чості. Ос нов не для за ко но твор -
чості – це фор му ван ня, прий нят тя за конів, які хо ча і є важ ли ви ми, але все ж не
єди ни ми по ряд з інши ми дже ре ла ми пра ва. За галь новідо мим є й те, що по нят тя
за ко ну не збігається з по нят тям пра ва ні за змістом, ні за фор мою. То му ми по го -
д жуємо ся з дум кою Ю.Бой ко, що найбільш ко рект ним бу ло б ви ко ри с тан ня по -
нят тя пра во твор чості для відо б ра жен ня про це су об’єкти ву ван ня пра во вих норм
вза галі, а по нят тя за ко но твор чості – для відо б ра жен ня про це су тво рен ня за ко ну19.
От же, особ ливістю за ко но твор чості є те, що во на є різно ви дом пра во твор чої
діяль ності та її ме тою є прий нят тя за конів.

Се ред оз нак за ко но твор чості мож на відо кре ми ти її офіційний ха рак тер та на -
явність відповідно го пра во во го за без пе чен ня; є ре зуль та тив ною діяльністю; має
твор чий ха рак тер; здійснюється упов но ва же ни ми суб’єкта ми та відповідає рег ла -
мен ту ро бо ти за ко но твор чо го ор га ну; має пев ний ступінь на уко во го обґрун ту ван -
ня та за без пе чен ня. Аналіз змісту про це су ство рен ня нор ма тив но-пра во вих актів,
у то му числі за конів, у юри дичній літе ра турі та кож має дис кусійний ха рак тер.
Ство рен ня нор ма тив но-пра во вих актів роз гля дається як: «…вільний про ду ма ний,
ре тель ний про цес, що підпо ряд ко вується чітко виз на че но му пе реліку ви мог, що
ма ють обов’яз ко вий ха рак тер»20; як «…су купність чітко виз на че них ор -
ганізаційних форм, до три ман ня та вдо с ко на лен ня яких сприяє роз вит ку де мо -
кратії, за без пе чує підго тов ку та вве ден ня в дію нор ма тив но-пра во вих актів»21.

Для по зна чен ня про це су ство рен ня за конів по ряд з терміном «за ко но твор чий
про цес» ча с то ви ко ри с то вується термін «за ко но дав чий про цес». Ці терміни
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цілком мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся як то тожні. Але вод но час во ни не суть у собі
змістовні ак цен ти, які ча сом не співпа да ють. Як що в терміні «за ко но дав чий про -
цес» на пер ший план ви хо дить офіційна, влад на сто ро на цьо го про це су, а та кож
про це ду ра ство рен ня за ко ну, то термін «за ко но твор чий про цес» вка зує на інте лек -
ту аль не, твор че на ча ло аналізо ва ної діяль ності. По нят тя «за ко но дав чий про цес»
вка зує са ме на ви ключ ну функцію за ко но дав чо го ор га ну по ви дан ню за конів і є
ча с ти ною за ко но твор чо го про це су.

Ана логічно й де які ав то ри роз гля да ють за ко но дав чий про цес як ча с ти ну про -
це су за ко но твор чості, вклю ча ю чи в ос танній по ряд із за ко но дав чим про це сом дії
й відно си ни, що ви пе ре д жа ють за ко но дав чий про цес (ви яв лен ня по тре би в прий -
нятті за ко ну, на уко ва, ек с перт на й ор ганізаційна підго тов ка то що). На їх дум ку, за -
ко но творчість не ви чер пується влас не ство рен ням за ко ну, а мо же вклю ча ти
оцінку йо го ефек тив ності й мож ли ве на ступ не ко ри гу ван ня22. На наш по гляд, да -
не виз на чен ня є більш вда лим що до роз ме жу ван ня за ко но дав чо го й за ко но твор чо -
го про цесів.

За ко но творчість – це про цес, який фор мується без по се ред ньо прак ти кою і ви -
мо га ми жит тя, спи ра ю чись на ве ли чез ний об сяг знань, на ко пи че ний усім
цивілізо ва ним люд ст вом «са ме на укові за са ди роз вит ку за ко но дав ст ва, як
підкрес лює О.Ко пи лен ко, да дуть змо гу по до ла ти труд нощі, су пе реч ності, уник -
ну ти за ко но дав чих по ми лок, більш впев не но й ре зуль та тив но про су ва ти ся в су -
час не по ле цивілізо ва но го й ре зуль та тив но го пра во во го жит тя»23.

От же, пра во творчість не мож на зво ди ти до за ко но твор чості. За ко но творчість
є ви ключ ною мо но полією пред став ниць ких ви щих ор ганів дер жа ви (в Ук раїні –
Вер хов ної Ра ди) у пе ред ба че них за ко ном ви пад ках, за ко но творчість – важ ли ва
скла до ва ча с ти на пра во твор чості, яка за без пе чується прий нят тям за конів.

Та кож суттєва відмінна ри са між пра во твор чим та за ко но дав чим про це сом ха -
рак те ри зується на ступ ним. Так, ви ник нен ня пра во твор чо го про це су за зви чай
пов’язується із по явою об’єктив ної не обхідності пра во во го ре гу лю ван ня тих чи
інших суспільних відно син. У за ко но дав чо му про цесі це ви ра жається у ви гляді
за ко но дав чої ініціати ви. Та ким чи ном мо жуть по чи на ти ся пра во творчі про це си
ор ганів дер жав но го уп равління. Відмінність ли ше у то му, що за ко но дав чий про -
цес, як пра ви ло, є про дов жен ням про це су пра во тво рен ня, у той час як про це си ви -
дан ня нор ма тив но-пра во вих актів ор га на ми уп равління ча с то є про дов жен ням
нор мо ус та нов чо го про це су то го чи іншо го ор га ну дер жав ної вла ди. Ор га ни уп -
равління прак тич но ор ганізу ють здійснен ня норм за ко ну, у то му числі і в формі
пра во твор чої діяль ності. Досліджу ю чи відмінні ри си за зна че них ви ще ка те горій,
слід вра хо ву ва ти не ли ше зовнішні їх зв’яз ки, а й внутрішні еле мен ти їх змісту.
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М. А. БУР ДО НО СО ВА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРА ВО ВО ГО НІГІЛІЗМУ ТА ПРА ВО ВО ГО ІДЕ АЛІЗМУ
ЯК ФОРМ ДЕ ФОР МАЦІЇ ПРА ВО ВОЇ СВІДО МОСТІ

Пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм роз гля да ють ся як фор ми про яву де -
фор мації пра во вої свідо мості, які ма ють про ти леж ну спря мо ваність, од нак в су -
куп ності чи нять не га тив ний вплив. Досліджується їх взаємозв’язок шля хом
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аналізу спільних та відмінних оз нак. Ав тор уза галь нює спільні гру пи при чин, що
зу мов лю ють по ши рен ня пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму в суспільстві.

Клю чові сло ва: пра во ва свідомість, де фор мація, пра во вий нігілізм, пра во вий
іде алізм.

Бур до но со ва М.А. Вза и мо связь пра во во го ни ги лиз ма и пра во во го иде а -
лиз ма как форм де фор ма ции пра во во го со зна ния

Пра во вой ни ги лизм и пра во вой иде а лизм рас сма т ри ва ют ся как фор мы про яв -
ле ния де фор ма ции пра во во го со зна ния, ко то рые име ют про ти во по лож ную на -
прав лен ность, од на ко в со во куп но с ти не га тив но вли я ют на пра во со зна ние лич -
но с ти. Ис сле ду ет ся их вза и мо связь пу тем ана ли за об щих и от ли чи тель ных при -
зна ков. Ав тор вы во дит об щие груп пы при чин, обус лов ли ва ю щих рас про ст ра не -
ние пра во во го ни ги лиз ма и пра во во го иде а лиз ма в об ще ст ве.

Клю че вые сло ва: пра во вое со зна ние, де фор ма ция, пра во вой ни ги лизм, пра во -
вой иде а лизм.

Burdonosova Maryna. Relationship between legal nihilism and legal idealism
as forms of deformation of legal consciousness

The article is about consideration of legal nihilism and legal idealism as forms of
deformation of legal consciousness, which have the opposite direction, but in complex
produce a negative impact on legal consciousness of person. Also investigated their
relationship by analyzing common and distinctive features. Author generalized common
group of causes that determine extension of legal nihilism and idealism in society.

Key words: legal consciousness, deformation, legal nihilism, legal idealism.

Став ши на свідо мий шлях по глиб лен ня євроінте г рації, важ ли вим кро ком на
яко му є Уго да про асоціацію з Євро пейсь ким Со ю зом, пе ред Ук раїною по стає пи -
тан ня го тов ності мен таліте ту на шо го суспільства, а зо к ре ма йо го пра во вої свідо -
мості, до євро пейсь ких норм, ви мог та стан дартів. Ос но вою для усвідо млен ня
гідності пра ва та важ ли вою скла до вою про це су ре аль но го втілен ня в жит тя йо го
норм є роз ви ну та пра восвідомість, а то му навіть «най кращі» за по зи чені євро -
пейські за ко ни, де таль но оп раць о вані, не змо жуть бу ти на леж ним чи ном ре алізо -
вані, за низь ко го рівня пра во вої куль ту ри та пра во вої свідо мості.

Пра во як яви ще світо вої цивілізації і скла до ва про гре су куль ту ри гос тро ре а -
гує на всі про це си, що відбу ва ють ся в су час но му світі. Під впли вом інте г рації
відбу вається збли жен ня національ них пра во вих си с тем та їх інсти тутів. Ба зою та -
ко го збли жен ня ви с ту па ють за галь но людські цінності – ідеї прав лю ди ни,
соціаль ної спра вед ли вості, вер хо вен ст ва пра ва, пра во вої дер жа ви та інші, які на -
бу ва ють де далі більшо го роз вит ку. То му роз ши рен ня пра во вих знань гро ма дян
про власні пра ва, сво бо ди та обов’яз ки є важ ли вою умо вою на бли жен ня всту пу
Ук раїни до Євро пейсь ко го Со ю зу, її дер жав но го схо д жен ня. В той же час у пра во -
вих яви щах не тільки зберіга ють ся, а й по глиб лю ють ся не по вторні, унікальні ри -
си, зу мов лені, го ло вним чи ном, національ ни ми особ ли во с тя ми на родів1. І, окрім
ба га ть ох по зи тив них рис, ук раїнська національ на пра восвідомість увібра ла в се -
бе чис ленні руйнівні для гро ма дянсь ко го суспільства сте рео ти пи, і се ред них –
пра во вий та політич ний нігілізм, пра во вий ро ман тизм та іде алізм.

Пи тан ням пра во вої свідо мості та різним фор мам її де фор мації у своїх пра цях
приділя ли ува гу такі вчені та на уковці, як В. Д. Бабкін, Б. А. Бар бу ков, М. А. Бур -
до но со ва, В. І. Гой ман, В. В. Деміче ва, І. О. Ільїн, Ю. Ю. Ка ли новсь кий,
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З. Р. Кісіль, О. В. Ко са ревсь ка, Л. О. Ма ка рен ко, О. В. Ма ка ро ва, М. І. Ма ту зов,
О. Є. Ми хай лов, В. В. Мухін, П. І. Нов го род цев, Н. М. Оніщен ко, І. В. Оси ка,
П. М. Рабіно вич та інші. Од нак, не зва жа ю чи на прак тич ну не обхідність по до лан -
ня да ної про бле ми, з ме тою ефек тив но го функціону ван ня суспільства у
відповідності з по тре ба ми сьо го ден ня, за сно ва ни ми на де мо кратії та за галь но -
людсь ких цінно с тях, не існує єди ної те орії по яс нен ня сут ності та при ро ди де фор -
мації пра во вої свідо мості.

Аналізу ю чи да не пи тан ня, не мож на не по го ди тись з А. І. Ку д ря чен ком, який
за зна чає, що по тенціал не за леж ної Ук раїни у 1991 році до сить відчут но та
вигідно різнив ся від по тенціалу ба га ть ох інших країн по ст ра дянсь ко го про сто ру,
сусідніх східноєвро пейсь ких дер жав. За кла сифікацією ООН, во на тоді на ле жа ла
до ко ла най роз ви нутіших країн (бу ла тре ть ою ядер ною, шо с тою на уко вою та де -
ся тою про мис ло вою дер жа вою у світі). «Од нак на по чат ку тре ть о го ти ся чоліття
до во дить ся кон ста ту ва ти: Ук раїна відста ла від більшості дер жав, що вий ш ли з на -
ми із спільно го ми ну ло го»2. Пе ре дусім це сто сується спро мож ності Ук раїни про -
во ди ти ре аль ну ефек тив ну внутрішню політи ку. Зно ву по стає пи тан ня до три ман -
ня прав і сво бод в Ук раїні, рівень прий нят тя євро пейсь ких де мо кра тич них цінно -
с тей, ре зуль та тивність транс фор маційних ре форм. Ре аль но відсутні єдність сло ва
і діла вла ди (на па пері – іде алізм, а на прак тиці – суцільний нігілізм), кон солідація
політич них сил і влад них інсти тутів, ре зуль та том чо го стає втра та темпів
здійснен ня не обхідних еко номічних і соціаль них ре форм.

Як за зна чає О. Шмор гун, ос танніми ро ка ми у на шо му дер жа во тво ренні пе ре -
ва жає ли ше імітація справді де мо кра тич них ре форм, за якої досвід євро пейсь кої
тра диції по бу до ви справжнь о го на ро до влад дя не про сто вра хо ва но не до стат ньо, а
ча ст ко во навіть проігно ро ва но3. Ко ли йдеть ся про по тенційні мож ли вості на шої
дер жа ви, вар то ро зуміти, що їх ре алізація – це за вдан ня для са мої Ук раїни: для
дер жа ви, всьо го суспільства, кож но го гро ма дя ни на зо к ре ма. Як ка жуть, як що хо -
чеш зміни ти світ – поч ни з се бе. За вдан ня вла ди за без пе чи ти усі політичні та еко -
номічні умо ви всту пу, ство ри ти юри дич не підґрун тя; на уковців – на ос нові євро -
пейсь ких мо де лей та досвіду ви ро би ти найдієвіші ме то ди адап тації в усіх сфе рах;
а для кож ної лю ди ни – по ча ти по ва жа ти дер жа ву, за ко ни, пра ва та сво бо ди (се бе
та інших лю дей), мо ральні, пра вові та куль турні цінності, про яв ля ти ак тив ну гро -
ма дянсь ку по зицію, зай ма ти ся са мо освітою та роз вит ком.

За ви к рив ле ної пра во вої свідо мості став лен ня до пра ва мо же бу ти або по ка зо -
во не га тив ним, із за ни жен ням йо го соціаль ної цінності (пра во вий нігілізм), або
пе ребільше ним, з не обґрун то ва ною пе ре оцінкою йо го мож ли во с тей та по кла дан -
ням на пра во за ви ще них сподівань (пра во вий іде алізм). За зна чені фе но ме ни є
крайніми, відмінно про ти леж ни ми фор ма ми про яву од но го і то го ж яви ща – де -
фор мації пра во вої свідо мості. І хо ча во ни ма ють про ти лежні спря мо ва ності, од -
нак, зми ка ю чись, у ос та точ но му підсум ку, чи нять «подвійний» не га тив ний вплив
на пра восвідомість гро ма дян. М. І. Ма ту зов роз гля дає пра во вий нігілізм та пра во -
вий іде алізм як «дві сто ро ни однієї ме далі» і за зна чає, що обид ва яви ща ма ють од -
не коріння – юри дич ну не освіченість, де фор мо ва ну пра восвідомість, не роз ви ну -
те юри дич не мис лен ня та дефіцит політи ко-пра во вої куль ту ри4. Од нак на відміну
від пра во во го нігілізму пра во вий іде алізм менш помітний, про те це яви ще за вдає
чи ма лої шко ди про це су роз бу до ви пра во вої дер жа ви та ут вер д жен ня у суспільстві
пра во вих цінно с тей.
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Слід за зна чи ти, що не ви прав дані надмірно пе ребільшені очіку ван ня, що за кон
розв’яже усі на гальні про бле ми, з ча сом мо жуть зміни ти ся гли бо ким роз ча ру ван -
ням у силі пра ва та йо го мож ли во с тях. Та ким чи ном, пра во вий іде алізм мо же
транс фор му ва ти ся у пра во вий скеп ти цизм або навіть пра во вий нігілізм. За ува жи -
мо, що зво рот ний про цес на вряд чи мож ли вий. Не ви пад ко во, існує на род не
прислів’я, «щоб не роз ча ро ву ва ти ся, не слід за над то за ча ро ву ва ти ся», або «най -
кра ще – зо ло та се ре ди на».

Роз гля да ю чи взаємозв’язок пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму, слід
за ува жи ти, що впер ше їх взаємне співвідно шен ня та зв'язок роз крив про фе сор
М. І. Ма ту зов у статті «Пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм як дві сто ро ни
однієї ме далі», в якій ав тор за зна чив, що по тре ба у ка те горії «пра во вий іде алізм»
по ста ла са ме як не обхідність по зна чен ня про ти леж но го пра во во му нігілізму про -
яву; «дру гої сто ро ни ме далі», іншої край ньої фор ми про яву девіант ної суспільної
свідо мості5.

Як за зна чає Н. М. Оніщен ко, пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм ма ють в
Ук раїні спри ят ливі умо ви, відповідне підґрун тя, оскільки «ко ли ван ня на ст роїв на -
ших соціумів завжди бу ли до сить ши ро ко го діапа зо ну – від по вно го нігілізму до
по вно го за хоп лен ня, не менш шкідли во го пра во во го іде алізму»6.

У суспільстві існує дум ка, що для розв’язан ня про бле ми до сить прий ня ти
відповідні нор ма тив но-пра вові ак ти, звич ка вва жа ти соціаль не пи тан ня не виріше -
ним, по ки не бу де ви да но не обхідний за кон. Од нак, самі по собі, без відповідно -
го, про ду ма но го ме ханізму ре алізації за ко ни не діють. Як наслідок відбу вається
роз ча ру ван ня в за ко нах, зневіра в їх ре альній силі, що при зво дить до та ко го яви -
ща, як пра во вий нігілізм. При клад та кої си ту ації опи сує дослідник пра ва
В. В. Цвєтков: «Кон сти туція Ук раїни закріпи ла ши рокі пра ва і сво бо ди лю ди ни і
гро ма дя ни на, але в ній відсутній ме ханізм їх ре алізації, а та кож відповідальність
дер жав них ор ганів і по са до вих осіб при по ру шенні цих прав. Як наслідок країна
за зна ла гли бо кої ду хов но-мо раль ної кри зи з усіма її оз на ка ми – жа до бу, егоїзм,
ко рупцію, криміналізацію всіх сфер жит тя, свавілля чи нов ників. У суспільстві
відбу ло ся падіння мо ралі, де фор мо ваність мо раль ної і пра во вої свідо мості, мо -
раль і пра во в ре альній дійсності ча с то роз’єдну ють ся, відда ля ють ся од не від од -
но го, в умо вах рин ку інши ми ста ли й осо бисті інте ре си гро ма дян, а за раз па нує
мо раль на хаб них ділків, які «вміють жи ти», що руй нує суспільну мо раль і віру в
спра вед ливість7.

Як за зна ча ло ся, у ши ро ких на уко вих ко лах та у пресі про блемі пра во во го іде -
алізму приділяється мен ше ува ги, ніж пра во во му нігілізму. Це пи тан ня май же не
досліджується, оскільки вва жається, що да не яви ще не настільки шкідли ве. Та ка
од нобічна поінфор мо ваність гро ма дян, на жаль, та кож є при чи ною по ши рен ня
пра во во го іде алізму. Осо ба, знай о ма з про бле мою пра во во го нігілізму, усвідо -
млю ю чи не без пе ку для суспільства, у яко му по ши ре на не по ва га до пра ва, мо же
підда ти ся на ст ро ям іде алізму, несвідо мо відки нув ши кри тич не став лен ня до пра -
ва та бе зу мов но прий няв ши йо го. То му не обхідно ак цен ту ва ти ува гу на шкоді,
якої за вдає суспільству пе ре оцінка пра ва, надмірна пра во ва рег ла мен тація, нор -
мо твор чий бум, іде алізація нор ма тив но-пра во вих актів. Усі ці яви ща при зво дять
до та ко го ж ре зуль та ту, який при та ман ний і для без за кон ня – не спро мож ності та
не ефек тив ності пра во вої си с те ми.

Аналізу ю чи спільні де термінан ти, що мо жуть спри чи ня ти роз ви ток пра во во -
го нігілізму і пра во во го іде алізму, не обхідно за зна чи ти про яви ще ла тент ної зло -
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чин ності, яка, на жаль, існує у будь-яко му суспільстві. Як за зна чає, Ю. В. Алек -
сан д ров, та ка ча с ти на зло чин ності, яка з різних при чин не зна хо дить відо б ра жен -
ня в дер жав них обліках вчи не них зло чинів, має істотні не га тивні наслідки для
ефек тив ності діяль ності пра во охо рон них ор ганів і, зре ш тою, для всьо го
суспільства. Це по яс нюється тим, що ла тент на зло чинність, особ ли во, як що її
рівень ви со кий, не бу ду чи вра хо ва на в дер жавній ста ти с тиці, вод но час до сить од -
но знач но фіксується на се лен ням як ре аль не шкідли ве яви ще. Внаслідок цьо го:
пра во охо ронні ор га ни не зай ма ють ся роз крит тям і розсліду ван ням не за реєстро ва -
них зло чинів; осо би, що їх скоїли, відчу ва ють свою без карність і ча с то ста ють на
шлях фак тич но го ре ци ди ву; на се лен ня втра чає довіру до пра во охо рон них ор -
ганів, зро с тає йо го не впев неність у своїй за хи ще ності; за ко но дав ча і ви ко нав ча
вла да не ма ють ре аль но го уяв лен ня про по ши рен ня зло чин ності в країні й не адек -
ват но ре а гу ють на її ди наміку. Та ким чи ном, ла тент на зло чинність, з од но го бо ку,
підси лює роз ви ток пра во во го нігілізму в суспільстві, шля хом зни жен ня рівня
довіри до дер жав них ор ганів, їх мож ли во с тей за хи ща ти на се лен ня, втра чається
віра в пра вові ме то ди по ка ран ня вин них. А з іншо го – мо же сти му лю ва ти по ши -
рен ня пра во во го іде алізму се ред пред став ників за ко но дав чої та ви ко нав чої вла ди,
шля хом ство рен ня ви ди мості спри ят ли вої си ту ації в країні і низь ко го рівня за -
реєстро ва них зло чинів у офіційній ста ти с тиці.

Од нак, хо ча пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм є пов’яза ни ми яви ща ми,
існу ють в країні па ра лель но та не га тив но впли ва ють на пра восвідомість на се лен -
ня, ча ст ка пра во во го іде алізму є знач но мен шою, ніж пра во во го нігілізму. Це зу -
мов ле но тим, що сег мент гро ма дян, які здатні підда ти ся іде алістич ним на ст ро ям,
є вуж чим. Звісно, носієм пра во во го іде алізму мо же бу ти будь-хто, од нак все ж та -
ки для цьо го не обхідні певні пе ре ду мо ви. Для то го щоб гіпер болізу ва ти мож ли -
вості пра ва, не обхідно бу ти поінфор мо ва ним у цих мож ли во с тях вза галі.
Оскільки пе ресічний гро ма дя нин, відчу ва ю чи на собі еко номічну та політич ну
не стабільність у дер жаві, рад ше зневірить ся у ав то ри теті пра ва й за ко ну та
піддасть ся нігілістич ним на ст ро ям, ніж поч не по кла да ти ся на них. Вод но час лю -
ди на, пев ним чи ном оз най ом ле на з пра во творчістю та юри дич ною технікою, од -
нак у якої на явні про га ли ни у пра во вих по гля дах та знан нях че рез са мо впев -
неність у власній відмінній юри дичній підго товці, або че рез не до статній рівень
си с тем но го за своєння пра во вих норм, цінно с тей та по нять, мо же лег ко пе ре -
оціни ти мож ли вості пра ва й по кла да ти на ньо го розв’язан ня усіх про блем. Од нак,
як за зна чає В. В. Го ло вчен ко, пра во за своєю ши ро тою впли ву не по вин но бу ти
ре гу ля то ром усіх без ви нят ку суспільних відно син, за со бом розв’язан ня та нор -
малізації всіх життєвих си ту ацій8. І хо ча во но є най важ ливішим ре гу ля то ром по -
ведінки, існу ють чис ленні фак то ри дійсності, що підпа да ють під сфе ру впли ву
куль тур них, мо раль них, етич них норм, релігійних пе ре ко нань.

У будь-якій су часній дер жаві пра во по вин но бу ти уз го д же ною, взаємо зу мов -
ле ною си с те мою. Си с темність має про яв ля ти ся не тільки у фор маль но му юри -
дич но му, а й у соціаль но му сенсі – як ре акція на імпуль си ча су та інте ре си, що ви -
ни ка ють. Між чин ни ми та но ви ми пра во ви ми нор ма ми має бу ти пев на спад -
коємність, інак ше пра во бу де не ре гу лю ва ти відно си ни, а по ро д жу ва ти су пе реч -
ності та конфлікти. Історії відо мо ба га то ви падків руй ну ван ня існу ю чої пра во вої
си с те ми і ство рен ня но вої (ре во люції, контр ре во люції, зміна політич но го кур су
то що). Ці про це си завжди су про во д жу ва ли ся руй ну ван ням пра во вих тра дицій,
по явою пра во во го ро ман тиз му та іде алізму, по си лен ням пра во во го нігілізму, що
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не га тив но впли ва ло на пра во по ря док, спри чи ня ло не по ва гу до прав і сво бод гро -
ма дян9. Це ще раз засвідчує, що хо ча пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм є
про ти леж ни ми по лю са ми, їх роз ви ток мо жуть вик ли ка ти од на кові про це си, що
відбу ва ють ся у суспільстві. А у кінце во му ра хун ку за зна чені яви ща при зве дуть до
ана логічних не га тив них наслідків.

Про аналізу вав ши де термінан ти, що зу мов лю ють пра во вий нігілізм та пра во -
вий іде алізм, се ред їх ба га то манітності мож на уза галь ни ти спільні гру пи при чин:

1) соціаль на кри за та політич на, еко номічна не стабільність у суспільстві, ко -
ли за го ст рюється кри ти ка існу ю чої вла ди і особ ли во відчутні «ко ли ван ня на ст -
роїв» гро ма дян;

2) не доліки у пра во во му ви хо ванні на се лен ня, не до статній рівень си с тем но го
роз вит ку пра во вої куль ту ри суспільства та за своєння індивіда ми і соціаль ни ми
гру па ми пра во вих норм та зразків по ведінки у пра вовій сфері;

3) ви к рив ле не ро зуміння взаємодії прин ципів за кон ності та доцільності у
праві;

4) змен шен ня в суспільстві чи сель ності суб’єктів з ак тив ною гро ма дянсь кою
по зицією – пра во ва па сивність гро ма дян;

5) де фор мація про фесійної та пра во вої свідо мості дер жав них чи нов ників,
пред став ників влад них струк тур (працівників ор ганів внутрішніх справ, про ку -
рорів, суддів);

6) не ста ча ви со кок валіфіко ва них кадрів-юристів, са мо впев неність сто сов но
влас ної на леж ної юри дич ної підго тов ки або на явність про га лин в освіті, що спри -
чи няє низь кий рівень кваліфікації юристів-прак тиків;

7) ви со кий рівень ла тент ної зло чин ності та ко рупції.
Важ ли вою спільною де термінан тою пра во во го нігілізму та пра во во го іде -

алізму є слабкість пра во вої іде о логії як скла до вої пра восвідо мості на се лен ня. Це
пе ре дусім за вдан ня дер жа ви – сфор му ва ти пра виль ну, зба лан со ва ну, «ро зум ну»
іде о логію, за сно ва ну на прин ци пах гу манізму, де мо кратії, вер хо вен ст ва пра ва, до -
три ман ня прав лю ди ни і гро ма дя ни на. В істо рич но му ас пекті однією з особ ли во -
с тей іде о логічної си ту ації в Ук раїні є те, що після по ру шен ня мо но полії впли ву
більшо виць кої іде о логії на суспільну свідомість ду же ак тив но роз гор нув ся про -
цес ство рен ня політич них партій і фор му ван ня но вих іде о логій. При цьо му пе ре -
важ на більшість політич них партій ке ру ва ли ся на сам пе ред вла сни ми, а не дер -
жав ни ми інте ре са ми, і фор му ва ли влас ну іде о логію. З точ ки зо ру ста нов лен ня
плю ралістич ної політич ної си с те ми та ка си ту ація є за ко номірною. Од нак
міжпартійні чва ри та іде о логічна не виз на ченість дер жа ви по гли би ли кри зу свідо -
мості суспільства, ко т ра не га тив но впли ну ла на інші взаємо пов’язані сфе ри жит -
тя соціуму. Са ме то му фор му ван ня су час ної, роз ви ну тої пра во вої іде о логії є
дієвим за со бом по до лан ня пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму, кон -
солідації на ро ду на шля ху до розв’язан ня еко номічних і політич них про блем.

Аналізу ю чи взаємозв’язок пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму, слід за -
зна чи ти, що кож не з цих явищ як фор ма де фор мації пра во вої свідо мості має влас -
ну спе цифіку та особ ли вості, од нак у підсум ку во ни при зво дять до од на ко вих не -
га тив них наслідків, бо ро ти ся з яки ми стає у двічі складніше. Пи тан ня
взаємозв’яз ку пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму по тре бує аналізу не
тільки їх спільних, але й відмінних оз нак:

1. У за галь но му зна ченні пра во вий нігілізм оз на чає не обґрун то ва ну не до -
оцінку пра ва, а пра во вий іде алізм – йо го не обґрун то ва ну пе ре оцінку, пе -
ребільшен ня йо го мож ли во с тей.

21Юридичні і політичні науки



2. Пра во вий іде алізм роз гля дається як про ти леж ний пра во во му нігілізму про -
яв; «дру га сто ро на ме далі», інша край ня фор ма про яву де фор мо ва ної пра во вої
свідо мості осо би. Та ким чи ном, за зна чені фе но ме ни ма ють про ти лежні спря мо ва -
ності.

3. Пра во вий нігілізм відки дає пра вові нор ми як такі, що не ви прав да ли се бе,
а пра во вий іде алізм, на впа ки, праг не до ство рен ня ве ли кої кількості норм та пра -
вил з ме тою ще більшої пра во вої рег ла мен тації як мож ли вості розв’яза ти усі не -
га раз ди.

4. У суспільній свідо мості ча ст ка пра во во го іде алізму є знач но мен шою ніж
пра во во го нігілізму. Це зу мов ле но тим, що сег мент гро ма дян, які здатні підда ти -
ся іде алістич ним на ст ро ям, є вуж чим. Оскільки, як вже за зна ча лось, для то го щоб
гіпер болізу ва ти мож ли вості пра ва, не обхідно бу ти хо ча б поінфор мо ва ним у цих
мож ли во с тях вза галі.

5. Пра во вий іде алізм більшою мірою при та ман ний на уко во му рівню пра -
восвідо мості, а пра во вий нігілізм – бу ден но му рівню більшості на се лен ня.

6. Пра во вий нігілізм як за пе ре чен ня пра ва та йо го важ ли во го соціаль но го при -
зна чен ня не здат ний ство ри ти но ву си с те му цінно с тей, оскільки за пе ре чує існу ю -
чий пра во вий по ря док, не про по ну ю чи, на томість, нічо го но во го. А пра во вий іде -
алізм, в ос нові яко го ле жить особ ли ве пе ребільше не став лен ня до аксіології пра -
ва, мо же ста ти по штов хом до ство рен ня но вої ієрархії цінно с тей та їх но вої си с -
те ми.

Крім то го, не обхідно за зна чи ти, що обид ва яви ща є склад ни ми та ба га то пла -
но ви ми, ма ють ди намічний ха рак тер і постійно транс фор му ють ся. Ви дозміню ю -
чись, во ни на бу ва ють но вих форм про яву, оскільки з роз вит ком суспільства ви ни -
ка ють і нові умо ви їх роз вит ку. От же, про аналізу вав ши і си с те ма ти зу вав ши ос -
новні спільні та відмінні оз на ки пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму, мож -
на ствер д жу ва ти, що за зна чені фе но ме ни є ре зуль та том кри зи пра восвідо мості (її
де фор мації), і хо ча во ни ма ють про ти лежні спря мо ва ності, од нак, у підсум ку,
при зво дять до «подвійно го» не га тив но го впли ву на пра восвідомість гро ма дян,
ство рю ють пе ре шко ди у роз бу дові су час ної, де мо кра тич ної, пра во вої дер жа ви,
здійсню ють свій «вне сок» у не спро можність та не ефек тивність пра во вої си с те ми,
як це зо б ра же но на схемі (стор. 23).

Ще од ним ас пек том взаємозв’яз ку пра во во го нігілізму та пра во во го іде алізму
є те, що в су час но му соціумі суспільні цінності не ста ють цінно с тя ми ок ре мої лю -
ди ни. Та ким чи ном, навіть найс пра вед ливіший за кон мо же за ли ша ти ся ли ше чу -
до вою про кла мацією, як що цінність йо го змісту та ме ти не збіга ють ся з
внутрішнім пе ре ко нан ням осо би, не ожи ва ють у її свідо мості. Це сто сується пе -
ре дусім по са до вих осіб дер жав них ор ганів (особ ли во пра во твор чих та пра во за с -
то сов чих). Їх мо ральні по гля ди впли ва ють на зміст нор ма тив но-пра во вих актів,
що прий ма ють ся, на їх тлу ма чен ня, на став лен ня гро ма дян до пра ва і дер жав них
ор ганів, на здо ров’я усь о го суспільства10. Амо раль ний стан свідо мості по са до вих
осіб мо же «вби ти» пра во, знецінив ши йо го, а іде алістич не, фа на тич не за хоп лен -
ня пра во вою про це ду рою – при зве с ти до бю ро кра тич ної тя га ни ни.

Ува га дер жав них ор ганів, які тво рять та за сто со ву ють пра во, і на уковців, які
досліджу ють дер жав но пра вові яви ща, має приділя ти ся «зла мові» ста рих, віджи -
лих і відки ну тих сте рео типів, які існу ють ще з часів ра дянсь кої до би, ко ли лю ди -
на існу ва ла для дер жа ви. Як що цьо го не відбу ва ти меть ся, то всі зу сил ля Ук раїни
до сяг ти євро пейсь ких стан дартів бу дуть мар ни ми. Слід зміни ти стиль мис лен ня
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та по глядів, здійсни ти пе ре оцінку пріори тетів у власній свідо мості, перш ніж на -
ма га ти ся усвідо ми ти і прий ня ти нові, дієві та дійсно цінні стан дар ти, яки ми жи -
ве су час ний цивілізо ва ний світ11. Усе це спри я ти ме кон солідації суспільства,
підви щен ню іміджу Ук раїни на політичній арені та, бе зу мов но, зба лан сує (змен -
шить) нігілістичні та іде алістичні на ст рої суспільства.

Не обхідно підкрес ли ти, що шлях до євроінте г рації, роз бу до ви де мо кра тич ної,
пра во вої дер жа ви, з вер хо вен ст вом пра ва та за ко ну, по зи тив них соціаль них пе ре -
тво рень, прий нят тя но вих цінно с тей євро пейсь ко го рівня по ви нен про ля га ти не
че рез де фор мо вані фор ми пра во ро зуміння та пра восвідо мості, а че рез дієві, по -
сту пові соціальні зміни, гли бинні ре фор ми та підви щен ня соціаль них стан дартів
жит тя.

1. Ма ка рен ко Л.О. Ген дер ний мен талітет: про бле ми ро зуміння / Л. О. Ма ка рен ко //
За ко но дав ст во Ук раїни: про бле ми та пер спек ти ви роз вит ку : зб. ма теріалів Міжнар. на -
ук. конф. (м. Косів Іва но-Франківської обл., 27–30 січня 2007 р.). – К.: Київ. ун-т пра ва
НАН Ук раїни, 2007. – № 8. – С. 32. 2. Ку д ря чен ко А. Євро пейсь кий вибір Ук раїни: до -
сяг нен ня, вик ли ки та пер спек ти ви / А. Ку д ря чен ко // Ук раїна в Європі: мо делі інте г -
раційно го по сту пу : ма теріали «круг ло го сто лу», 14 трав. 2009 р., Київ // Віче. – 2009. –
№ 16. – С. 2. 3. Шмор гун О. Євро пейсь кий досвід роз вит ку су час ної де мо кратії в Ук -
раїні / О. Шмор гун // Ук раїна в Європі: мо делі інте г раційно го по сту пу: ма теріали «круг -
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С. І. ІЩУК

ЕКО НОМІЧНІ ЗА СА ДИ ГРО МА ДЯНСЬ КО ГО 
СУСПІЛЬСТВА В УК РАЇНІ: ТЕ О РЕ ТИЧ НИЙ АС ПЕКТ

Дослідже но пи тан ня місця еко номічних відно син у струк турі гро ма дянсь ко го
суспільства. Виз на че но ос новні кон цеп ту альні пи тан ня роз гля ду еко номічної ос но ви
гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні як сфе ри ре алізації сво бо ди осо би у рин ко вих еко -
номічних відно си нах.

Клю чові сло ва: гро ма дянсь ке суспільство, рин ко вий устрій, сво бо да осо би, се редній
клас.

Ищук С.И. Эко но ми че с кие ос но вы граж дан ско го об ще ст ва в Ук ра и не: те о ре -
ти че с кий ас пект.

Ис сле до ва но во прос ме с та эко но ми че с ких от но ше ний в струк ту ре граж дан ско го
об ще ст ва. Оп ре де лен но ос нов ные кон цеп ту аль ные во про сы рас смо т ре ния эко но ми че с -
кой ос но вы граж дан ско го об ще ст ва в Ук ра и не как сфе ры ре а ли за ции сво бо ды ли ца в
ры ноч ных эко но ми че с ких от но ше ни ях.

Клю че вые сло ва: граж дан ское об ще ст во, ры ноч ный ук лад, сво бо да ли ца, сред ний
класс.

Ishchuk Sergiy. Economic bases of civil society in Ukraine: theoretical aspect.
The question of place of economic relations is investigational in the structure of civil soci-

ety. The basic conceptual questions of consideration of economic basis of civil society are cer-
tain in Ukraine as spheres of realization of freedom of person in market economic relations.

Key words: civil society, market mode, freedom of person, middle class.

Роль еко номічно го чин ни ка у про цесі ста нов лен ня та роз вит ку гро ма дянсь ко -
го суспільства не мож ли во пе ре оціни ти, оскільки з од но го бо ку суспільство є сфе -
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рою ре алізації при ват них еко номічних інте ресів, а з іншо го роз ви ну те гро ма -
дянсь ке суспільство мо же ста ти со юз ни ком учас ників рин ко вих відно син. Все це
сприяє стабілізації суспільно го жит тя та при зво дить до більш ефек тив но го пе ре -
роз поділу фінан со вих ре сурсів у дер жаві. 

Те за про те, що еко номічна ос но ва є умо вою стабільно го співісну ван ня гро ма -
дянсь ко го суспільства та дер жа ви, мо же бу ти підтвер д же на взаємозв’яз ком між
рівнем еко номічно го до б ро бу ту на се лен ня та про те ст ни ми на ст ро я ми в
суспільстві: го товність суспільства до про те с ту за ле жить від йо го до б ро бу ту, так
як од ни ми із ба зо вих пе ре ду мов про те ст них на ст роїв в гро ма дянсь ко му
суспільстві є рівень жит тя та бла го по луч чя на се лен ня, стан за без пе чен ня дер жа -
вою ос нов них еко номічних прав та сво бод, га ран ту ван ня рівних мож ли во с тей
членів гро ма дянсь ко го суспільства в еко номічній сфері. Так, відповідно до ре -
зуль татів соціологічно го досліджен ня, про ве де но го у 2011 році, ча ст ка тих, хто
вва жає, що у разі знач но го погіршен ня умов жит тя потрібно вий ти на ву ли цю з
про те с том є істот но більшою (52 %), ніж ча ст ка тих, хто до три мується точ ки зо -
ру, що кра ще терпіти ма теріальні труд нощі за ра ди збе ре жен ня в країні по ряд ку
(23,3 %)1. Са ме ви хо дя чи з та ких ар гу ментів, пи тан ня про еко номічні за са ди гро -
ма дянсь ко го суспільства в дер жаві по ряд із те о ре тич ним ас пек том на бу ває особ -
ли во го прак тич но го зна чен ня. 

Фе но мен гро ма дянсь ко го суспільства вар то роз гля да ти як сфе ру ре алізації
«не політич них відно син», зо к ре ма еко номічних та соціокуль тур них. Більше то го,
відповідно до ідей Е. Ара то та Д. Ко е на сфе ра еко номічних інте ресів, або еко -
номічне суспільство виділя ло ся ок ре мо по ряд із гро ма дянсь ким та політич ним
суспільством2. Ос но ву еко номічно го суспільства, на дум ку ав торів, ста нов лять
відно си ни влас ності та різно манітні еко номічні ор ганізації (домінан тою цих
об’єднань є ре алізація еко номічно го чи ко мерційно го інте ре су), політич но го –
політичні пра ва (на сам пе ред ви бор че пра во), а гро ма дянсь ко го – до б ровільні
об’єднан ня за інте ре са ми, що не містять еко номічної чи політич ної скла до вої.
Аналізу ю чи вис лов ле ну ідею, В. В. Мед вед чук вис лов лює аб со лют но логічні за -
пи тан ня, які став лять під сумнів мож ливість виділен ня трьох різних суспільств. З
точ ки зо ру ав то ра, навіть як що підтри ма ти по зицію про мож ливість са мостійно -
го існу ван ня гро ма дянсь ко го, еко номічно го та політич но го суспільства, в яко му
сенсі слід ро зуміти про цес їх співісну ван ня. Окрім то го, чи мож на без жод ної
шко ди для змісту по нят тя гро ма дянсь ке суспільство відділи ти від ньо го сфе ру
еко номічних відно син, у які всту па ють індивіди та сфе ру політич них відно син, в
яких во ни бе руть та кож участь як вільні та ав то номні чле ни де мо кра тич ної
спільно ти3.

Вар то по го ди ти ся із твер д жен ням, що су часні те о ре ти ко-ме то до логічні підхо -
ди до досліджен ня гро ма дянсь ко го суспільства да ють підста ви вва жа ти умов ною
ідею чітко го роз поділу суспільних відно син на три іпо стасі, ад же однією з цілей
гро ма дянсь ко го суспільства є кон троль за функціону ван ням дер жа ви і са ме в та -
кий спосіб во но мо же збе рег ти свою ав то номність та са мостійність4. То му еко -
номічна ос но ва як сфе ра ре алізації відповідних ініціатив ра зом із політич ною
сфе рою діяль ності осо би є клю чо ви ми еле мен та ми гро ма дянсь ко го суспільства,
оскільки во ни да ють мож ливість ви бу до ву ва ти ме ханізми взаємно го впли ву та
підтри му ва ти не обхідний ба ланс між гро ма дянсь ким суспільством та дер жа вою,
при яко му жо ден із еле ментів не по гли нає інший. 

В пи танні виз на чен ня місця еко номічних відно син в струк турі гро ма дянсь ко -
го суспільства та кож до сить по ка зо вою є прак ти ка кон сти туційно-пра во во го ре гу -
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лю ван ня ос нов суспільно го ла ду в дер жаві. За галь но прий ня тою вва жається ідея,
що за ха рак те ром кон ста ту ю чих відно син суспільний лад вклю чає в се бе три
вихідних гру пи відно син: політи ко-пра вові, еко номічні та соціальні відно си ни.
По ряд із трьо ма гру па ми ос нов них відно син сьо годні до дат ко во виділя ють ще й
національ но-куль турні, інфор маційні та соціальні відно си ни. Та ким чи ном, за -
галь не сприй нят тя Кон сти туції Ук раїни як ос но во по лож но го ак та, в яко му виз на -
ча ють ся фун да мен тальні за са ди та прин ци пи роз вит ку суспільно го ла ду пе ред
юри дич ною на укою ста вить про бле му аналізу ок ре мих скла до вих еле ментів
суспільно го ла ду, що за виз на чен ням не суть на собі відо б ра жен ня закріпле них
кон сти туцією норм5. 

Важ ливість пи тан ня кон сти туційних за сад роз вит ку еко номічної си с те ми та
еко номічних відно син як су куп ності ос нов них форм влас ності та еко номічної
(гос по дарсь кої) діяль ності, зу мов люється не ли ше об’єктив ни ми про бле ма ми
пра во во го за без пе чен ня роз вит ку еко номічних відно син, а й тим, що са ме еко -
номічну си с те му слід вва жа ти од ним із си с те мо твор чих еле ментів суспільно го ла -
ду, який зна хо дить ся у без по се ред нь о му зв’яз ку із роз вит ком політи ко-пра во вих
відно син6. Са ме то му дослідни ка ми до сить ча с то вис лов лю ють ся кри тичні за ува -
жен ня до су час них підходів кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня еко номічних
відно син та еко номічно го ла ду як ба зо во го еле мен та суспільно го ус т рою. Та ка
кри ти ка зу мов ле на відсутністю си с тем но го підхо ду при кон сти туційній фіксації
ос нов еко номічно го ла ду в Кон сти туції Ук раїни, по тре бою си с те ма ти зації існу ю -
чих норм з ме тою ре гу лю ван ня кон сти туційно го еко номічно го по ряд ку як ба зо вої
кон сти туційної ка те горії7.

В за галь но му ро зумінні еко номічна ос но ва гро ма дянсь ко го суспільства як
сфе ра ре алізації еко номічних інте ресів осо би ба зується на поєднанні фе но ме ну
еко номічної не за леж ності дер жа ви та сво бо ди осо би с тості як ос но ви гро ма дянсь -
ко го суспільства. В цьо му ви пад ку пра во по вин но виз на ча ти та на прав ля ти роз ви -
ток цивілізо ва них еко номічних відно син, які спри я ють сво боді та не за леж ності
осо би. 

Пи тан ня сво бо ди осо би у еко номічній сфері є пред ме том на уко вих по шуків
про тя гом три ва ло го ча су. Як за зна чає Б. Н. Чічерін, при мус за жод них умов не мо -
же заміни ти тієї внутрішньої енергії, яка ге не рується вільною діяльністю. То му
сво бо да скла дає ви щу нор му і ціль про мис ло во го роз вит ку, так са мо як во на виз -
на чає ви щу нор му та ціль юри дич но го по ряд ку8. На дум ку дослідни ка, са ме у
сво боді за кла де но ос но ви будь-яко го індивіду алізму, оскільки сво бо да є
висхідним пунк том та рушієм всієї еко номічної діяль ності, то від неї по вин но за -
ле жа ти і ви ко ри с тан ня ре зуль татів та кої діяль ності. Аналізу ю чи еко номічне
суспільство як еле мент суспільно го ме ханізму, ав тор постійно на го ло шує на сво -
боді як ос нові для по бу до ви та роз вит ку еко номічних відно син.

Су час ний ук раїнський дослідник В. В. Ре чиць кий в ре зуль таті ос мис лен ня ка -
те горії сво бо ди осо би як ос но ви для по бу до ви суспільно го ла ду в дер жаві, фор му -
лює у мо дель но му про екті Кон сти туції Ук раїни три клю чові те зи, які виз на ча ють
на пря ми ре алізації та кої сво бо ди. Так у статті 10 про ек ту ав тор вка зує, що не до -
тор каність при ват но го жит тя є втілен ням осо би с тої сво бо ди осо би, де мо кратія є
втілен ням політич ної сво бо ди, а рин ко ва еко номіка – ре зуль тат дії еко номічної
сво бо ди9. 

Роз гляд рин ко во го ус т рою як ба зо во го ме ханізму в еко номічних відно си нах
та кож без по се ред ньо зу мов ле ний звер нен ням до пи тань індивіду аль ної сво бо ди.
З точ ки зо ру Ф. А. Гаєка особ ли вою вла с тивістю рин ко во го ус т рою є збільшен ня
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пер спек тив або шансів кож но го на от ри ман ня ма теріаль них благ, аніж це мож ли -
во за без пе чи ти іншим спо со бом. Ра зом з тим, та кий спосіб ко ор ди ну ван ня
індивіду аль них дій за без пе чить ви со кий ступінь співпадіння сподівань і ефек тив -
не ви ко ри с тан ня знань і вмінь ок ре мих членів тільки за ра ху нок постійно го роз -
ча ру ван ня ок ре мих сподівань10. Са ме відсутність уз го д же но го по ряд ку цілей в
суспільстві як не га тив ний ас пект рин ко во го ус т рою Ф. А. Гаєк од но час но вва жає
йо го ве ли чез ною за слу гою, яка ро бить мож ли вою індивіду аль ну сво бо ду та всі її
цінності11. За сто со ву ю чи такі ар гу мен ти, мож ли во ствер д жу ва ти, що гро ма дянсь -
ке суспільство функціонує внаслідок відкрит тя, що лю ди мо жуть мир но жи ти ра -
зом та при но си ти взаємну ко ристь один од но му, не до мо вля ю чись що до кон крет -
них цілей, які ко жен з них пе реслідує та при цьо му здійсню ва ти са мостійну та
ініціатив ну еко номічну діяльність.

Виз на ча ю чи роль дер жа ви при ре алізації сво бо ди членів гро мадсь ко го
суспільства у еко номічних відно си нах, Ф. А. Гаєк вка зує, що вста нов лені дер жа -
вою пра ви ла на леж ної по ведінки мо жуть впли ва ти ли ше на шан си успішності
людсь ких зу силь, при цьо му ме тою їх зміни чи роз вит ку по вин но бу ти мак си -
маль не по кра щен ня шансів кож но го, ви б ра но го на вман ня. Тоб то, на дум ку ав то -
ра, універ сальні пра ви ла, які вста нов лю ють ся дер жа вою у сфері еко номічних
відно син з ме тою до три ман ня рин ко во го ме ханізму по винні ма ти на меті по кра -
щен ня шансів невідо мих осіб. Підсу мо ву ю чи роз ду ми сто сов но найбільш оп ти -
маль ної мо делі еко номічно го суспільства з точ ки зо ру ре алізації індивіду аль ної
сво бо ди, Ф. А. Гаєк за зна чає, що найбільш ба жа ним ус т роєм суспільства вар то
вва жа ти та кий, в яко му стар тові по зиції кож но го індивіда виз на ча ють ся ви пад ком
(на при клад фак том на ро д жен ня в тій чи іншій сім’ї) та в по даль шо му шанс для
кож но го за ле жить від вмінь, здібно с тей які він уже на був12.

Межі індивіду аль ної сво бо ди осо би у еко номічних відно си нах є знач но шир -
ши ми за об сяг суб’єктив них прав, яки ми во на наділяється дер жа вою, оскільки в
цьо му ви пад ку за ко но да вець вва жає не доцільним або не мож ли вим ре гу лю ва ти у
повній мірі сфе ру ре алізації еко номічної сво бо ди. Зміст еко номічної сво бо ди тлу -
ма чить ся відповідно до до к т ри ни вер хо вен ст ва пра ва як межі втру чан ня дер жа ви
у вільне здійснен ня еко номічної діяль ності, при цьо му нор ма тивність втру чан ня
в еко номічну сво бо ду мо же бу ти ре алізо ва на шля хом за без пе чен ня ба лан су інте -
ресів, за со ба ми яко го є поділ вла ди, делібе ра тив на де мо кратія й га рантії не за леж -
ної пра во вої про це ду ри13. У цьо му ас пекті за ко но дав ст во Ук раїни ви ко ри с то вує
по нят тя «охо ро ню ва ний за ко ном інте рес». Відповідно до офіційно го тлу ма чен ня
та ко го по нят тя, що ви кла де не в п. 3.6 мо ти ву валь ної ча с ти ни Рішен ня Кон сти -
туційно го Су ду Ук раїни від 1 груд ня 2004 ро ку «охо ро ню ва ний за ко ном інте рес»
оз на чає пра во вий фе но мен, який: а) ви хо дить за межі змісту суб’єктив но го пра ва;
б) є са мостійним об’єктом су до во го за хи с ту та інших за собів пра во вої охо ро ни;
в) має на меті за до во лен ня усвідо мле них індивіду аль них і ко лек тив них по треб;
г) не мо же су пе ре чи ти Кон сти туції і за ко нам Ук раїни, суспільним інте ре сам, за -
галь но виз на ним прин ци пам пра ва; д) оз на чає праг нен ня (не юри дич ну мож -
ливість) до ко ри с ту ван ня у ме жах пра во во го ре гу лю ван ня кон крет ним ма теріаль -
ним та/або не ма теріаль ним бла гом; є) роз гля дається як про стий легітим ний
дозвіл, тоб то та кий, що не за бо ро не ний за ко ном14.

Підтвер д жен ня вис лов ле них ідей що до ро зуміння еко номічної ос но ви гро ма -
дянсь ко го суспільства як сфе ри ре алізації сво бо ди осо би в еко номічних відно си -
нах рин ко во го ха рак те ру мож ли во знай ти у ре зуль та тах ря ду соціологічних
досліджень, які бу ли про ве дені в Ук раїні. Так, за да ни ми соціологічно го опи ту -
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ван ня сто сов но ролі дер жа ви у за без пе ченні на леж но го рівня жит тя гро ма дян
61,3 % ре с пон дентів вва жа ють, що дер жа ва по вин на ство ри ти умо ви для то го,
щоб гро ма дя ни самі мог ли за без пе чи ти собі гідний рівень жит тя, при цьо му ли ше
35,6 % опи та них підтри му ють аль тер на тив не твер д жен ня, згідно з яким дер жа ва
по вин на за без пе чи ти всім гро ма дя нам при стой ний рівень жит тя, хай не ду же ви -
со кий, але всім15.

Інше соціологічне опи ту ван ня, яке ма ло на меті з’ясу ва ти ос новні пріори те ти
для успішно го роз вит ку Ук раїни, що бу ли за про по но вані ре с пон ден там у пе -
реліку, вста но ви ло се ред та ких пріори тетів фак то ри, які по суті є скла до ви ми еле -
мен та ми еко номічних відно син, а са ме: за без пе чен ня сво бо ди підприємниць кої
діяль ності (підтри ма ли 70,5 % опи та них, про ти – 9,2%, не виз на чи лись – 20,3 %);
роз ви ток рин ко вої еко номіки (підтри ма ли 76,5 % опи та них, про ти – 6,4 %, не виз -
на чи лись – 17,0 %)16.

Дані тре ть о го соціологічно го досліджен ня та кож чітко ілю с т ру ють суть еко -
номічної скла до вої гро ма дянсь ко го суспільства як сфе ри ре алізації індивіду аль -
ної сво бо ди та ініціати ви йо го членів. Соціологічне досліджен ня пе ред ба ча ло
вибір твер д жень про важ ливість рівних до ходів чи рівних мож ли во с тей для осо -
би. Відповідно до ре зуль татів досліджен ня 70,7 % ре с пон дентів підтри ма ли по ло -
жен ня про те, що лю ди по винні бу ти рівни ми пе ред за ко ном, ма ти рівні пра ва, а
ма теріаль них рівень має за ле жа ти від праці та здібно с тей; ли ше 26,6 % опи та них
підтри ма ли твер д жен ня, згідно з яким лю ди по винні бу ти рівни ми в соціаль но-
еко номічно му плані та в суспільстві не по вин но бу ти ба га тих і бідних17.

В ме жах пи тан ня про суть еко номічної ос но ви гро ма дянсь ко го суспільства не -
обхідно ак цен ту ва ти ува гу на од но му важ ли во му фак то рові, який є ре зуль та том
роз вит ку сво бо ди членів гро ма дянсь ко го суспільства в еко номічній сфері, а в по -
даль шо му – ос но вою для функціону ван ня гро ма дянсь ко го суспільства. Ре алізація
вільної та ініціатив ної діяль ності осо би в умо вах рин ко вих відно син по вин на
сприяє фор му ван ню се ред нь о го кла су як ос но ви гро ма дянсь ко го суспільства.
Окрім то го, соціаль на стра тифікація та фор му ван ня найбільш чи сель но го се ред -
нь о го кла су при зна че на не ли ше згла д жу ва ти крайні сту пені соціаль ної
нерівності, а вва жається спо со бом за без пе чен ня національ ної без пе ки дер жа ви, в
пер шу чер гу її еко номічної скла до вої18. Тра диційни ми інди ка то ра ми, які виз на ча -
ють ся за ос но ву при аналізі ха рак те ри с тик се ред нь о го кла су є: ма теріаль но-май -
но вий стан, про фесійний ста тус, рівень освіти. Ре зуль ту ю чим чин ни ком іден -
тифікації пред став ни ка се ред нь о го кла су є йо го ак тив на гро ма дянсь ка по зиція,
го товність до ак тив них форм за хи с ту прав та сво бод, обізнаність по за елек то раль -
ни ми за со ба ми суспільно-політич ної участі. Ра зом з тим, соціаль но-політич на по -
ведінка пред став ників се ред нь о го кла су є найбільш раціональ ною та найбільш
про гно зо ва ною19.

Од нак про бле му фор му ван ня се ред нь о го кла су в Ук раїні найбільш крас но мов -
но мож ли во проілю с т ру ва ти на підставі да них соціологічних досліджень. Як що
ук раїнське суспільство умов но поділи ти на три соціальні кла си, то 50,7 % опи та -
них віднес ли б се бе до се ред нь о го, 1,7 % – до ви що го, 31 % – до ниж чо го,
16,6 % – не виз на чи лись. Од нак, ос нов не пи тан ня, яке роз кри ває про бле му фор -
му ван ня се ред нь о го кла су в Ук раїні, по ля гає в то му що до сить не знач на ча с ти на
ре с пон дентів, які віднес ли се бе до се ред нь о го кла су, при чи ною та ко го ви бо ру
виз на чи ли ма теріаль ний до б ро бут та еко номічну не за лежність. Од ним з го ло вних
стра тифікаційних кри теріїв на леж ності до се ред нь о го кла су по ви нен ви с ту па ти
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рівень до хо ду (в роз ра хун ку на од ну осо бу), до статній не тільки для за до во лен ня
пер шо чер го вих життєвих по треб (в їжі, одязі, не обхідних то ва рах спо жи ван ня,
житлі), але й для ре алізації зро с та ю чих по треб. Ти ми, хто відно сить се бе до се -
ред нь о го кла су в Ук раїні, бу ло на ступ ним чи ном роз поділе но при чи ни та ко го ви -
бо ру: маю се редній рівень до ходів (29,3 %); про сто я так се бе відчу ваю (20,5 %);
не хо чу відно си ти се бе до ниж чо го кла су, це при низ ли во (15,2 %); я хо чу жи ти
так, як жи ве се редній клас в євро пейсь ких країнах (13,1 %); зай ма ю ся діяльністю,
якою, як пра ви ло, зай ма ють ся пред став ни ки се ред нь о го кла су (12,5 %); маю ви -
со кий рівень освіти (кваліфікації) (6,4); мої друзі на ле жать до се ред нь о го кла су
(1,6 %), важ ко відповісти (1,4 %)20.

Про цес фор му ван ня се ред нь о го кла су в Ук раїні, що відповідав би за май но -
вим ста ту сом та рівнем осо би с тих до ходів кри теріям роз ви не них країн, пе ре бу ває
на по чат ко во му етапі, що по яс нюється на сам пе ред низь ким рівнем жит тя на се -
лен ня. Окрім то го, особ ливістю цьо го про це су у вітчиз ня них умо вах є те, що ос -
но вою се ред нь о го кла су ви с ту па ють не влас ни ки, пред став ни ки ма ло го та се ред -
нь о го бізне су, а най мані працівни ки, які за рівнем до ходів пе ре бу ва ють на межі
бідності. 

То му у пи танні фор му ванні се ред нь о го кла су в Ук раїні вар то по го ди ти ся із те -
зою про те, що фе но мен се ред нь о го кла су в Ук раїні поз бав ле ний ба зо вих ма -
теріаль них оз нак: пе ре важ ну більшість на се лен ня за оцінка ми соціологів мож на
кваліфіку ва ти як ма ло за без пе чені або такі, що пе ре бу ва ють за ме жею бідності.
Відтак, єди ним кри терієм, що мож на за сто со ву ва ти при аналізі ста ну та рівня се -
ред нь о го кла су у вітчиз ня них умо вах, є са моіден тифікація гро ма дян з точ ки зо ру
влас ної при на леж ності до се ред нь о го кла су21.

Та ким чи ном, еко номічною ос но вою гро ма дянсь ко го суспільства є сфе ра ре -
алізації еко номічних інте ресів осо би, що ба зується на поєднанні фе но ме ну сво бо -
ди осо би с тості та еко номічної не за леж ності дер жа ви. Межі індивіду аль ної сво бо -
ди осо би у еко номічних відно си нах є знач но шир ши ми за об сяг суб’єктив них
прав, яки ми во на наділяється дер жа вою, оскільки в цьо му ви пад ку за ко но да вець
вва жає не доцільним або не мож ли вим ре гу лю ва ти у повній мірі сфе ру ре алізації
еко номічної сво бо ди. Ре алізація індивіду аль ної сво бо ди че рез ме ханізм рин ко во -
го ус т рою з точ ки зо ру по треб гро ма дянсь ко го суспільства має на меті, перш за
все, фор му ван ня се ред нь о го кла су як ос но ви по даль шо го роз вит ку гро ма дянсь ко -
го суспільства. 
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А. В. ХІРСІН

ФУНКЦІОНАЛЬ НИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУН ТУ ВАН НЯ ПРА ВА

Роз кри ва ють ся кон цеп ту альні за са ди юри дич но го функціоналізму. Аналізу ють ся
пе ре ва ги, ва ди та пред метні межі ре ле вант но го за сто су ван ня функціональ но го підхо -
ду до легіти мації пра во вої нор ма тив ності. 

Клю чові сло ва: пра во ва ме то до логія, юри дич ний функціоналізм, об грун ту ван ня
пра ва, порівняль не пра во знав ст во.

Хир син А.В. Функ ци о наль ный под ход к обос но ва нию пра ва
Рас кры ва ет ся кон цеп ту аль ныу ос но вы юри ди че с ко го функ ци о на лиз ма. Ана ли зи ру -

ют ся пре иму ще ст ва, не до стат ки и пред мет ные гра ни цы ре ле вант но го при ме не ния
функ ци о наль но го под хо да к ле ги ти ма ции пра во вой нор ма тив но с ти.

30 Держава і право • Випуск 62

© ХІРСІН Андрій Ва си ль о вич – кан ди дат юри дич них на ук, ад во кат



Клю че вые сло ва: пра во вая ме то до ло гия, юри ди че с кий функ ци о на лизм, обос но ва ние
пра ва, срав ни тель ное пра во ве де ние.

ChirsinAndriu. The functional approach to the study of law
The article deals with the conceptual framework of legal functionalism. There’s been ana-

lyzed the benefits, the defects and the limitations of relevant application of functional
approach to the legitimation of legal normativity. 

Key words: legal methodology, juridical functionalism, justification of law, comparative
jurisprudence. 

Кри за кла сич но го пра во ро зуміння, згідно з яким зміст пра ва роз гля дав ся як
логічно похідний від пев них «універ саль них підва лин» (ма теріаль но-буттєвих чи
іде аль но-ціннісних), спри я ла то му, що на разі цей зміст здебільшо го пов’язується
не стільки з яки ми-не будь «пе ре ду мо ва ми» де мар кації пра во вих та не пра во вих
дій, скільки із здатністю пра во вих за собів (норм, інсти тутів, ме ханізмів то що) ви -
ко ну ва ти ті цільові функції, що виз на ча ють ся ор ганізаційни ми па ра ме т ра ми на яв -
них та по тенційних станів суспільства, ре гу ль о ва но го да ни ми за со ба ми. За зна -
чені ревізії от ри ма ли на зву «функціональ но го по во ро ту» в юри с пру денції. Як
оха рак те ри зу вав йо го ще Ф.Ко ен у своїй ро боті «Транс цен ден таль ний нон сенс та
функціональ ний підхід», «замість то го, щоб шу ка ти при хо вані ос но ви чи транс -
цен дентні прин ци пи за усім, що ми ро би мо та ба чи мо,… функціоналізм по-но во -
му виз на чає аб ст рактні по нят тя, інтер пре ту ю чи їх як функції ре чей, які ми дійсно
спо с терігаємо, чи дій, що на ми ви ко ну ють ся…»1. Тоб то юри дич ний
функціоналізм ціле с пря мо ва но оми нає до сить «слизькі» про бле ми сут ності пра -
ва, зо се ре д жу ю чись ви ключ но на йо го фак тичній дієвості. 

Особ ли во відчут но та ка пе ре орієнтація про сте жується в ме жах су час ної юри -
дич ної ком па ра тивісти ки: ад же порівню ва ти пра вові нор ми, сфор мо вані на ґрунті
різних соціокуль тур них кон текстів, на вряд чи бу ло б до реч ним з точ ки зо ру
оцінки сту пенів їхньої «пра виль ності» (вже хо ча б че рез істотні відмінності між
си с те ма ми ціннісних кри теріїв ос тан ньої у різних на родів); тож порівнян ню
підда ють ся здебільшо го по каз ни ки прак тич ної функціональ ності нор ма тив них
ос нов пра ва у відповідних їм сфе рах за сто су ван ня. Тим більше, що навіть у ду же
відмінних од не від од но го суспільствах існує ба га то схо жих про блем, а, от же, й
цілком порівню ва них (при наймні, в плані ефек тив ності) мо де лей їх вирішен ня.
Як за зна чає з цьо го при во ду один з провідних те о ре тиків порівняль но го пра во -
знав ст ва Дж.Флет чер, «функціоналістська ар гу мен тація ба зується на то му, що в
си лу тяжіння роз ви ну тих пра во вих си с тем до еквіва лент них змісто вних вирішень
кон крет них про блем, кон цеп ту альні фор ми, яких ці рішен ня на бу ва ють, ха рак те -
ри зу ють ся аж ніяк не пер шо ряд ною зна чущістю для порівняль них досліджень
пра ва. Ме тою порівнян ня стає сам факт рішен ня, а не ідеї, кон цепції чи пра вові
ар гу мен ти, що спри я ють здійснен ню та ко го рішен ня»2. То му, з по зиції ком па ра -
тивістської па ра диг ми, юри дич на нор ма тивність обґрун то вується мірою за без пе -
чу ва ності на її ос нові дієвих розв’язань соціаль них конфліктів та про блем.

Кон цеп ту альні за са ди юри дич но го функціоналізму ак тив но роз роб ля ють ся в
су часній те о ре ти ко-пра вовій літе ра турі. Се ред дослідників цієї про бле ма ти ки
мож на на зва ти та ких відо мих пра во знавців, як М. Ан сель, П. Ле г ран, Е. Ра бель,
М. Рейн стайн, А. Саідов, Р. Сак ко, О. Ти хо ми ров, Дж. Флет чер та ба га то інших.
Про те ме то до логічний ас пект функціональ но го підхо ду до пра ва пред став ле ний
над то не од но знач но, аж до ка те го рич но го за пе ре чен ня будь-яких йо го «ме то до -
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логізацій», по яс ню ва но го не мож ливістю зве ден ня суспільства до «єди ної ор га -
нічної сут ності» (Дж.Флет чер).

Як би пра во та ме ханізми йо го здійснен ня бу ли яви ща ми су то об’єктив ни ми,
не за леж ни ми від людсь кої волі та уяв лень про на леж ний стан ре чей в ор ганізації
суспільних відно син, то, на пев не, про бле ма йо го обґрун ту ван ня у жод но му разі
не сто я ла б на по ряд ку ден но му. Так са мо, як уз го д жен ня на ших про сто ро вих пе -
реміщень із за ко на ми ме ханіки та гравітації не по тре бує сво го ар гу мен то ва но го
пра во во го доз во лу (оскільки та ке уз го д жен ня, в си лу йо го об’єктив ності, є
безвідно сним до спо собів ви яв лен ня на шої суб’єктив ної сво бо ди), не бу ло б по -
тре би і у підтвер д женні не обхідності виз нан ня тих чи інших прав та їх за без пе -
чен ня ко ре с пон ду ю чи ми обов’яз ка ми відповідних суб’єктів. Са ме то му, що пра во
мо же бу ти по ру ше ним (на відміну, скажімо, від об’єктив них за конів при ро ди), во -
но має за хи ща ти ся пев ни ми га рантіями та інсти туціями; але ж, пев на річ, за умо -
ви обґрун ту ван ня суспільної зна чу щості йо го нор ма тив них ви мог.

Як вже зга ду ва ло ся, в ме жах функціональ но го підхо ду та ка зна чущість
асоціюється пе ре дусім з ефек тивністю пра во вих за собів у ніве лю ванні та
вирішенні про блем них си ту ацій у пра вовідно си нах з ме тою врівно ва жен ня та
стабілізації ос танніх: «пе ред юри дич ною на укою стоїть за вдан ня досліди ти
функції кож ної пра во вої нор ми та інсти ту ту в соціаль но му плані. Це оз на чає, що
у праві ніщо не мо же роз гля да тись як за зда легідь да не. Існу ван ня кож ної нор ми
та інсти ту ту по вин но бу ти ви прав да ним, і для цьо го не до стат ньо вста но ви ти, яку
функцію ви ко нує нор ма чи да ний інсти тут у су час но му суспільстві. Не обхідно та -
кож відповісти на пи тан ня, чи на леж ним чи ном ви ко нується ця функція і чи не
кра ще ця функція бу де ви ко на на за до по мо гою іншої нор ми… За вдан ня
порівняль но го пра во знав ст ва по ля гає у то му, щоб про де мон ст ру ва ти, до яких
наслідків при зве де збе ре жен ня, зміна чи ска су ван ня нор ми, про яку йде мо ва»3. 

Тре ба виз на ти при цьо му, що не так вже й рідко подібні обґрун ту ван ня мож на
по бу ду ва ти з ма те ма тич ною строгістю й пе ре кон ливістю. На при клад, ко ли йдеть -
ся про обґрун ту ван ня пра ва влас ності, то з те о ре ти ко-ймовірнісної точ ки зо ру
цілком оче вид ни ми є пе ре ва ги, що ство рю ють ся з кон сти ту ю ван ням та за хи с том
да но го пра ва. При чо му ці пе ре ва ги ви яв ля ють се бе як по відно шен ню до кож но -
го ок ре мо го індивіда, так і сто сов но суспільства в ціло му. Ад же у та ко му разі
незрівнян но по слаб люється по тре ба в індивіду аль но му за хисті своєї влас ності,
змен шу ють ся ри зи ки що до вільно го ко ри с ту ван ня нею, унор мо вується по ря док її
на бут тя, пе ре дачі, ус пад ку ван ня, втра ти то що (тоді як за відсут ності юри дич но го
пра ва влас ності за зна чені ри зи ки є пря мо про порційни ми чи сель ності соціуму, в
ме жах яко го об’єкти да но го пра ва яв ля ють со бою зна чу щу цінність). Врешті-
решт, за ко но дав че закріплен ня цьо го пра ва та нор ма тив на рег ла мен тація йо го ре -
алізації ство рю ють суттєву про тидію роз гор тан ню так зва ної «війни всіх про ти
всіх» за во лодіння суспільни ми бла га ми і тим са мим, бе зу мов но, спри я ють за -
гальній зба лан со ва ності та зла го д же ності функціону ван ня суспільства.

Навіть ко ли мо ва йде не про сто про обґрун ту ван ня доцільності вста нов лен ня
й виз нан ня пра ва влас ності (зо к ре ма, при мо ти ву ванні та кої доцільності шля хом
порівнян ня функціональ них наслідків, спри чи ню ва них, з од но го бо ку, відсут -
ністю офіційно го закріплен ня да но го пра ва, а з іншо го – йо го на явністю), але й
про фор ми йо го за ко но дав чої інсти туціоналізації, то і у цьо му разі існує мож -
ливість по бу до ви чітких ма те ма тич них до ве день, за сно ва них на ар гу мен тах еко -
номічних пе ре ваг. Скажімо, порівню ю чи по тенційний еко номічний ефект та
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ступінь надійності ви ко ри с тан ня та ких форм влас ності, як суспільна та при ват на,
мож на обґрун ту ва ти пріори тетність (за ци ми по каз ни ка ми) дру гої пе ред пер шою
(а, от же, ар гу мен то ва но виз на ти ви щу міру соціаль но-еко номічної функціональ -
ності інсти ту ту при ват ної влас ності порівня но з інсти ту том влас ності суспільної).

Про де мон ст руємо це на простій мо делі. Не хай, на при клад, є соціум S, чис -
ленність пред став ників яко го – N; C(si) – об сяг вкла ду (фінан со во го, діяльнісно -
го, інте лек ту аль но го то що) суб’єкта si у ви роб ництво суспільно зна чу щої про -
дукції (то варів, по слуг, ду хов них цінно с тей та ін.); R(si) – ре зуль та ти діяль ності
si, а ki – ко ефіцієнт соціаль но-еко номічної рен та бель ності йо го діяль ності (так що
ki = R(si) / C(si)). За ува жи мо, що да ний ко ефіцієнт сим волізує не ли ше ступінь
«ва ло вої» про дук тив ності дій, але й за га лом їхню ре зуль та тивність у плані «ви -
роб ництва капіта лу» (ад же ос тан ня виз на чається не стільки кількісни ми об ся га -
ми про дукції, скільки її суспільним рей тин гом, по пи том на неї се ред на се лен ня,
ме ханізма ми її ре алізації то що). Тоб то тут йдеть ся про се ред ню «капіта ло про дук -
тивність» оди ниці суб’єктив них ви т рат в про цесі та кої діяль ності. Бе зу мов но, зга -
дані ви т ра ти мо жуть ма ти до сить різно манітний ха рак тер; то му в ме жах су то еко -
номічно го ас пек ту во ни для порівню ва ності за зви чай ви ра жа ють ся у їх гро шо во -
му еквіва ленті, виз на чу ва но му по точ ною ди намікою рин ку.

За умо ви при ват ної влас ності, ко ли суб’єкт, пра цю ю чи «на се бе», вод но час
пра цює і в інте ре сах суспільства (інак ше йо го пра ця не ко ри с ту ва ти меть ся
суспільним по пи том і не дасть «на ви ході» ба жа них «ви год»), по каз ни ки «осо би -
с тої вигідності» йо го діяль ності (Р(si)) та її ре зуль та тив ності (R(si)) кількісно
збіга ють ся:

(1)         Р(si) = R(si) = ki C(si).
У ви пад ку ж суспільної влас ності, при зрівняль но му роз поділі ре зуль татів її

ви ко ри с тан ня,

оскільки «осо би с та вигідність» діяль ності для ок ре мо взя то го її учас ни ка є
пря мо про порційною її су марній (для да но го соціуму) ре зуль та тив ності та обер -
не но про порційною чи сель ності суб’єктів суспільної влас ності, се ред яких роз -
поділя ють ся ре зуль та ти її ви ко ри с тан ня. Тож, як що хто-не будь з si в од но сто рон -
нь о му по ряд ку підви щує ре зуль та тивність своєї діяль ності на Х оди ниць, то в ре -
зуль таті суспільно го пе ре роз поділу за зрівняль ним прин ци пом от ри му ва на ним
ча ст ка ви на го ро ди збільшить ся не на Х, а на Х/N.

У той же час, ре зуль та тивність праці кож но го з та ких суб’єктів об чис люється
за тією ж фор му лою, що і за умо ви при ват ної фор ми влас ності:

(3)         R(si) = ki C(si);
ад же да ний по каз ник за ле жить ви ключ но від зна чень ко ефіцієнта рен та бель -

ності цієї праці та об ся гу суб’єктив но го вкла ду у її про цес і не виз на чається a
priori тим, хто са ме є влас ни ком ос нов но го капіта лу. Інша річ, що за умо ви
суспільної фор ми влас ності ця ре зуль та тивність по сту по во па да ти ме a posteriori
че рез про гре су ван ня різниці між ре зуль та тивністю R(si) та вигідністю Р(si) з рос -
том зна чен ня N: збільшу ю чи на n свої діяльнісні за тра ти і тим са мим підви щу ю -
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Р(si) = 
Σi=1 R(si)

N

N
(2)          



чи ре зуль та тивність своєї праці на ве ли чи ну kin (оскільки різни ця між но вим та
по пе реднім зна чен ня ми цієї ре зуль та тив ності ста но ви ти ме: R*(si) – R(si) =
ki(C(si)+n) – kiC(si) = kin), суб’єкт si при цьо му мо же пре тен ду ва ти на підви щен -
ня своєї ви на го ро ди ли ше в об сязі kin/N (як вип ли ває з фор му ли (2)). 

При пу с ти мо, на при клад, що зрівняль ний пе ре роз поділ ре зуль татів ви роб ни -
чо го ви ко ри с тан ня суспільної влас ності здійснюється в ме жах мікро соціуму, що
налічує всьо го 10 суб’єктів (тоб то N = 10), нор мо ва ний вклад кож но го з яких у
суспільне ви роб ництво ста но вить С. Тоді у разі под воєння сво го вкла ду пев ним
йо го учас ни ком sj (при незмінності ко ефіцієнта рен та бель ності то го ви ду діяль -
ності, ко т рим зай ма ють ся пред став ни ки да но го мікро соціуму) под воїться,
відповідно, і ре зуль та тивність йо го праці (згідно з фор му лою (3)). Од нак розмір
йо го ви на го ро ди у да но му разі збільшить ся не вдвічі (як цьо го мож на бу ло б
очіку ва ти за умо ви при ва ти зації ним прав на ре зуль та ти влас ної діяль ності), а в
1,1 ра зи (оскільки при стро го му до три манні нор ми ви роб ництва усіма йо го учас -
ни ка ми ви на го ро да кож но го з них ста но ви ла 10kC/10 = kC; тоді як після под -
воєння діяльнісних за трат од ним з учас ників та ка ви на го ро да скла да ти ме 11kC/10
= 1,1kC). Як що ж N = 100, то од но сто роннє под воєння пев ним суб’єктом сво го
осо би с то го вкла ду у суспільне ви роб ництво збільшить об сяг ма теріаль ної ви на -
го ро ди всьо го лиш в 1,01 ра зи і т.д. От же, за та ко го ти пу інсти туціоналізації пра -
ва влас ності та ви роб ни чих відно син, з цілком об’єктив них при чин зро ста ти ме
різни ця між сту пе ня ми «са мовіддачі» та еко номічної ви го ди. Річ у тім, що
співмірність ди наміки по каз ників індивіду аль ної ре зуль та тив ності та соціаль ної
ви на го ро ди (від якої суттєво за ле жить пер со наль на зацікав леність у інтен -
сифікації праці) у да но му разі мо же до ся га ти ся ли ше за умо ви син хрон но го
підви щен ня та кої ре зуль та тив ності усіма чле на ми соціуму S; од нак ймовірність
до сяг нен ня подібно го ста ну ре чей про порційно зни жується із збільшен ням
чисель ності N да но го соціуму.

До то го ж, «тра гедія суспільної влас ності по ля гає у не раціональ но му, аж до
вар варсь ко го, ви ко ри с тан ня ре сурсів, що зна хо дять ся у відкри то му до ступі. До
вис на жен ня ре сурсів… при зво дить невідповідність при ват них та суспільних ви т -
рат їх ви ко ри с тан ня. Інак ше ка жу чи, при відсут ності чітко вста нов ле них прав
влас ності на ре сурс, йо го ви ко ри с тан ня пов’яза не з ви ник нен ням не га тив них
зовнішніх ефектів, або ек с тер налій… Вста нов лен ня ж прав влас ності відповідає
інте ре сам еко номічних агентів при наймні з двох при чин: зни жується не виз на -
ченість у їхніх взаємодіях та оп тимізується ви ко ри с тан ня ре сурсів»4. 

Та ким чи ном, функціональ ний підхід доз во ляє до сить пе ре кон ли во обґрун ту -
ва ти низ ку пра во вих інсти тутів. Од на че при цьо му не слід ігно ру ва ти тієї об ста -
ви ни, що в кон тексті да но го підхо ду прак тич но не мож ли во до сяг ти син хронізації
усіх функцій, які пе ред ба ча ють ся пра во вим ре гу лю ван ням суспільства. Йдеть ся,
на сам пе ред, про так зва ну «ба га то век торність» са мо го пра ва, у зв’яз ку з якою на
ньо го по кла дається до волі ши ро кий діапа зон функціональ но-цільо вих за вдань, у
то му числі й по ляр но про ти леж них за своєю спря мо ваністю. Ад же, праг ну чи пра -
во во го га ран ту ван ня й за без пе чен ня людсь кої сво бо ди та ре алізації суб’єктив них
інте ресів, до во дить ся вра хо ву ва ти існу ван ня цілком при род них розбіжно с тей, на -
при клад, між суспільни ми та індивіду аль ни ми, дер жав ни ми та гро мадсь ки ми,
національ ни ми та міжна род ни ми інте ре са ми то що. Тоді як роз гля ду ва ний ме то -
до логічний підхід частіше за все по стає пе ред ди ле мою: або чітко виз на чи ти
пред метні рам ки сво го за сто су ван ня (шля хом зо се ре д жен ня на співвідне сенні де -
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я ко го об ме же но го на бо ру функціональ них па ра метрів, аб ст ра гу ю чись при цьо му
від ре ш ти вимірів дієвості аналізо ва них пра во вих за собів), або ж, підда ю чись ба -
жан ню уник ну ти кон цеп ту аль них «спро щень» та «аб со лю ти зацій», втра ти ти
будь-яку надію на зга да ну виз на ченість, про го ло сив ши тим са мим влас ний «псев -
до ме то до логізм». Як іронічно вис ло вив ся з цьо го при во ду О.Бранд,
функціоналізм су час но го порівняль но го пра во знав ст ва на га дує «жах ли ве блу кан -
ня бо ло ти с тою місцевістю, … де на кож но му кроці підстерігає не без пе ка, пов’яза -
на з тим, що ком па ра тивісти на ма га ють ся відшу ка ти твер дий ґрунт без серй оз но -
го звер нен ня до ме то до логічно го мис лен ня…» То му «функціоналізм більше не є
при дат ним та на леж ним ме то до логічним інстру мен том для усь о го порівняль но го
пра во знав ст ва, оскільки він ду же об ме же ний у за сто су ванні че рез про бле ма -
тичність йо го за сад ни чих підва лин»5. 

Як не важ ко бу ло поміти ти у на ве де но му ви ще ком па ра тив но-функціональ но -
му обґрун ту ванні еко номічних пе ре ваг як пра ва влас ності вза галі (порівня но з
відсутністю йо го офіційно го про го ло шен ня та за хи с ту), так і, зо к ре ма, її при ват -
ної фор ми пе ред суспільною, ос нов ним кри теріаль ним по каз ни ком у та ко му
порівнянні фігу рує міра ефек тив ності в плані ма теріаль но го сти му лю ван ня під -
приємниць кої ініціати ви в роз ши ренні та інтен сифікації ви роб ництва. Про те у да -
но му відно шенні слід, пе ре дусім, за ува жи ти на те, що легіти мація пра во вих норм
та інсти тутів не мо же зво ди тись до оцінки їхньої ефек тив ності, вже хо ча б че рез
не од но знач ний та ба га то вимірний ха рак тер ос тан ньої: підви щу ю чи функціональ -
ну ефек тивність в од них цільо вих ас пек тах пра ва, ми, тим са мим, мо же мо ство -
рю ва ти значні пе ре шко ди на шля ху ре алізації інших йо го сутнісних функцій. 

До то го ж, «ефек тивність є про бле ма тич ним міри лом для порівняль но-пра во -
вих досліджень… че рез те, що во на спо тво рює пер спек ти ви та ких досліджень.
По-пер ше, ефек тивність є швид ко мінли вим фе но ме ном. Навіть не значні зміни
еко номічних об ста вин поз бав ля ють дослідницькі ре зуль та ти їхньої ре ле вант -
ності, оскільки те, що роз гля дається як ефек тив не у сьо го ден них еко номічних
умо вах, мо же бу ти не ефек тив ним за в т ра. Та ким чи ном, ефек тивність зорієнто ва -
на на до сяг нен ня ко рот ко ст ро ко вих ре зуль татів. По-дру ге, аналіз ефек тив ності
спря мо ва ний ви ключ но на роз поділ ре сурсів. Усі про бле ми, котрі без по се ред ньо
не пов’язані з ефек тивністю, ігно ру ють ся й маргіналізу ють ся. Та ке фо ку су ван ня
на од но му ек с клю зив но му кри терії по дає пра во та йо го місце в суспільстві з ре -
дукціоністської точ ки зо ру»6. 

На решті, суб’єктив на сво бо да, якої по тре бує ініціатив не ви ко ри с тан ня при -
ват ної влас ності та до дат кові ре зер ви якої ця власність ство рює для суб’єкта, да -
ле ко не завжди ви ко ри с то вується на бла го суспільства. Скажімо, за ефек тивністю
в плані еко номічної рен та бель ності, ма ло які ви ди вільно го підприємництва мо -
жуть кон ку ру ва ти з нар кобізне сом та торгівлею зброєю; од нак на вряд чи це дає
підста ви для об грун ту ван ня пра во во го ха рак те ру подібних видів діяль ності. Та й
да ле ко не всі здатні роз по ря д жа ти ся та кою сво бо дою успішно (або ж, при наймні,
од на ко во успішно), що до волі швид ко при зво дить до соціаль но-еко номічно го роз -
ша ру ван ня суспільства. Як вже дав но поміче но, такі пра вові цінності, як сво бо да
та рівність зна хо дять ся у відно шенні взаємної про ти леж ності, а то му век то ри ру -
ху суспільства у на прям ку їх здійснен ня, так би мо ви ти, «ком пен су ють» один од -
но го (ана логічно то му, як це спо с терігається при «взаємо пе ре ро д женні» по -
тенційної та кіне тич ної енергії у за мк не них ме ханічних си с те мах, на кшталт ма -
ят ни ка, де су ма зна чень цих енергій є постійною ве ли чи ною). Тож, чим більшу
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міру суб’єктив ної сво бо ди за без пе чує пра во ва си с те ма пев но го суспільства, тим
більш відда ле ним від ста ну фак тич ної рівності гро ма дян опи няється да не
суспільство, що істот но де с табілізує йо го та змен шує га рантії ре аль но го за хи с ту
пра ва на власність, на жит тя, на осо би с ту не до тор канність то що). Як за стерігав
сво го ча су Б.Чи черін, сво бо да завжди по ро д жує про гре су ю чу нерівність, а фак -
тич на рівність мо же до ся га ти ся ли ше ціною «аб со лют но не мис ли мо го все за галь -
но го зни щен ня сво бо ди»7. 

В си лу об’єктив них за ко номірно с тей соціаль но-еко номічної ди наміки, тен -
денція зро с тан ня до б ро бу ту фінан со вої еліти мо же підтри му ва ти ся ли ше за ра ху -
нок «про ти важ них» тен денцій до змен шен ня пи то мої ча ст ки ос тан ньої в
суспільстві та, відповідно, роз ши рен ня чис ла «аут сай дерів», віднос ний рівень до -
б ро бу ту яких бу де зни жу ва ти ся. В ре зуль таті спо с терігається ма со вий підйом
суспільної не вдо во ле ності та «кри зо ве пе ре ос мис лен ня» лібе раль но-де мо кра тич -
них цінно с тей: «де мо кра тичні на ро ди відчу ва ють при род не праг нен ня сво бо ди та
болісно пе ре жи ва ють її втра ту. Од нак рівність вик ли кає у них при ст расть, пал ку,
не зга си му, не одмінну та не пе ре бор ну; во ни жа да ють рівності у сво боді, і, як що
во на для них стає не до сяж ною, во ни воліють рівності бо дай у рабстві»8. З ог ля ду
на відзна чені об ста ви ни, при обґрун ту ванні юри дич ної нор ма тив ності су час но го
де мо кра тич но го суспільства тре ба відштов ху ва ти ся не ли ше від її еко номічної,
політич ної чи іншої ефек тив ності, але й від умов оп ти маль ної рег ла мен тації пра -
во вої сво бо ди з ме тою її зба лан со ва но го роз поділу між різни ми суб’єкта ми у на -
прям ку па ра метрів до сяг нен ня й підтри ман ня за галь ної рівно ва ги в си с темі «лю -
ди на – суспільство – при ро да». 

Що ж сто сується ре ле вант ності за сто су ван ня функціональ но го підхо ду до
легіти мації пра во вих норм та інсти тутів, то при цьо му завжди вар то вра хо ву ва ти
йо го відносність що до ок ре мо взя тих вимірів «доцільності» пра во во го ре гу лю -
ван ня суспільства. Це, зви чай но ж, не є при во дом для ка те го рич ної відмо ви від
да ної ме то до логічної па ра диг ми, а ли ше за стерігає від не га тив них наслідків її аб -
со лю ти зації (оскільки будь-який різно вид функціональ но го порівнян ня зда тен
про ду ку ва ти ли ше пар ти ку ляр не знан ня, ко т ре не мо же бу ти ек с т ра по ль о ва ним на
досліджу ва ну си с те му в ціло му9). Інак ше ка жу чи, да ний підхід є од ним з не -
обхідних за собів об грун ту ван ня пра ва (бу ду чи дже ре лом «ком па ра бель ності»
нор ма тив них по ло жень та кон кре ти зації аналізу їх дієвості), але він не є до -
статнім у цьо му відно шенні, зачіпа ю чи пе ре важ но кількісні ас пек ти та ко го об -
грун ту ван ня. Ад же, як що мо ти ву ва ти легітимність то го чи іншо го за ко ну ви ключ -
но з ог ля ду на ве ли чи ну «сти му лю ю чих па ра метрів» йо го дії, аб ст ра гу ю чись при
цьо му від якісних вимірів спря мо ва ності цієї дії та її наслідків по відно шен ню до
ста ну й ха рак те ру людсь ких сто сунків, то будь-яко му з най жор стокіших ре пре -
сив них ре жимів до ве ло ся б на даній підставі відда ти пе ре ва гу пе ред гу ман ни ми
та цивілізо ва ни ми фор ма ми пра во вої ре гу ляції суспільства. Справді, пра во є ли -
ше зна ряд дям та кої ре гу ляції. А то му, як і уся ке інше зна ряд дя, во но мо же бу ти
звер не ним як на ко ристь, так і на шко ду лю дині. І, чим по тужнішим по тенціалом
во но во лодіє, тим більши ми є ри зик та відповідальність йо го за сто су ван ня. Тож
ігно ру ван ня сутнісно-цільо вих ас пектів пра ва при йо го обґрун ту ванні, об ме жу ю -
чись су то «ска ляр ни ми» ха рак те ри с ти ка ми йо го ефек тив ності, мож на без пе -
ребільшен ня виз на ти безвідповідаль ним та, у ряді ас пектів, не без печ ним. 

У той же час, як зга ду ва ло ся ви ще, функціональ ний підхід порівняль но го пра -
во знав ст ва грун тується на ідеї уник нен ня будь-яких «транс цен ден таль них»
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мірку вань з при во ду «сут ності пра ва», в кон тексті яких мож на бу ло б оціню ва ти
кон крет но-емпіричні фор ми йо го існу ван ня. Подібні оцінки ма ють здійсню ва ти -
ся (згідно з роз гля ду ва ною па ра диг мою) ли ше на підставі співвідне сен ня індексів
суспільної функціональ ності юри дич них норм та інсти тутів; при цьо му самі їхні
функції виз на ча ють ся шля хом вста нов лен ня «взаємо од ноз нач них» зв’язків між
пра во ви ми по ло жен ня ми, з од но го бо ку, та соціаль ни ми по тре ба ми й про бле ма ми
– з іншо го. У да но му ро зумінні «схожість про блем з не обхідністю при зво дить до
змісто вної (смис ло вої) іден тич ності інсти тутів, між яки ми мо жуть за ли ша ти ся
ли ше фор мальні (зовнішні) відмінності, котрі ви во дять ся за межі порівняль но-
пра во вих досліджень»10. Про те са ма те за що до та кої «іден тифіку ю чої ко ре ляції»
вба чається до сить сумнівною. По-пер ше, одні й ті самі суспільні про бле ми мо -
жуть вирішу ва ти ся на базі змісто вно відмінних один від од но го (і, навіть, взаємно
про ти леж них) пра во вих інсти тутів, спе цифіка яких виз на чається не стільки са -
мою сут тю про бле ми, скільки соціокуль тур ни ми особ ли во с тя ми уяв лень про на -
леж ний стан міжлюдсь ких сто сунків. На при клад, про бле ма ре гу лю ван ня сімей -
но-шлюб них відно син аб со лют но по-різно му (в інсти туціональ но му плані)
вирішується у східних та західних куль ту рах: перші за зви чай відда ють пе ре ва гу
інсти ту там, що грун ту ють ся на прин ципі полігамії, тоді як другі схи ля ють ся до
мо но гам ної інсти туціоналізації. По-дру ге, по при цілком зро зуміле праг нен ня
прибічників юри дич но го функціоналізму зро би ти «споріднені» пра вові інсти ту ти
порівню ва ни ми шля хом зве ден ня їхньої ком плекс ності до де я кої єди ної (виз на -
чаль ної) функції, «для оціню ван ня інсти тутів не до стат ньо фо ку су ва ти ся тільки
на цій одній функції, оскільки інсти ту ти є муль ти функціональ ни ми; фо ку су ван ня
ж на усіх інших функціях та дис функціях відро д жує йо го ком плексність»11, поз -
бав ля ю чи тим са мим да ний ме то до логічний підхід йо го дієвості. 

Хо ча функціональ ний підхід є чи не найвпли вовішим у су час но му пра во -
знавстві (особ ли во у ца рині юри дич ної ком па ра тивісти ки, оскільки він відкри ває
до сить ши рокі мож ли вості в плані експлікації та об грун ту ван ня пра во вої нор ма -
тив ності шля хом виз на чен ня та порівнян ня ха рак те ри с тик її суспільної дієвості),
од нак вар то виз на ти, що та кий підхід є, по суті, чер го вою спро бою «ре по зи -
тивізації» юри дич ної на уки, її по вер нен ня «у ло но чи с то го пра ва», відо крем ле но -
го від яких-не будь «ме та юри дич них домішок». Але ж не слід за бу ва ти й про те,
що по зи тивізм як та кий є про дук том ек с т ра по ляції кон цеп ту аль но-ме то до -
логічно го апа ра ту при род ни чих на ук на сфе ру гу манітар но го пізнан ня. Тож на -
вряд чи мірку ван ня ми «юри дич ної чи с то ти» мож на ар гу мен ту ва ти пріори тетність
роз гля ду ва но го підхо ду. 

З іншо го бо ку, істо рич на ви чер паність кла сич них мо де лей легіти мації пра ва
на підставі по шу ку пев них йо го «суб станційних пер шо ос нов» ут ри мує від по вер -
нен ня до та ких по шуків та відмо ви, бо дай, від «пар ти ку ляр ної пе ре кон ли вості»
функціоналізму. До то го ж, аб со лют но не мож ли вим є об грун ту ван ня пра ва са мим
ли ше пра вом, не ви хо дя чи за йо го пред мет но-функціональні межі (вже хо ча б че -
рез те, що йо го нор ма тивність не є са моцільною та са мо до стат нь ою).

Відповідно, про це дурні мо мен ти та ре зуль та ти за сто су ван ня функціональ но -
го підхо ду до ви прав дан ня пра во вих інсти тутів та норм ма ють ко ор ди ну ва ти ся з
більш мас штаб ни ми за своєю пред метністю ме то до логічни ми за со ба ми, що за -
без пе чу ва ли б мож ливість оціни ти не тільки «віднос ну функціональність» юри -
дич но го за ко ну, але й йо го «аб со лют ний ефект» на цілісну си с те му людсь ко го
бут тя.
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УДК 321.01

Я. М. ДУ ПАЙ

ДО СТУПНІСТЬ ЗА КО НО ДАВ СТ ВА – ПЕ РЕ ДУ МО ВА ПРА ВО ВОЇ
ПОІНФОР МО ВА НОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Роз кри вається по нят тя до ступ ності за ко но дав ст ва, однієї із пе ре ду мов ви ко нан ня
пра вом своєї соціаль ної ролі; зміст пре зумпції знан ня за ко ну, яка ви с ту пає не обхідним
ор ганізаційним прин ци пом су час ної пра во вої си с те ми. Роз г ля ну то її ре аль ний та
фіктив ний ас пек ти. Звер тається ува га на місце оп ри люд нен ня нор ма тив но-пра во вих
актів у си с темі за ходів по за без пе ченні до ступ ності за ко но дав ст ва та пра во вої
поінфор мо ва ності суспільства.

Клю чові сло ва: до ступність за ко но дав ст ва, пре зумпція знан ня за ко ну, оп ри люд нен -
ня нор ма тив но-пра во вих актів.

Ду пай Я.М. До ступ ность за ко но да тель ст ва – пред по сыл ка пра во вой ос ве дом -
лен но с ти об ще ст ва

Рас кры ва ет ся по ня тие до ступ но с ти за ко но да тель ст ва, как од ной из пред по сы лок
вы пол не ния пра вом сво ей со ци аль ной ро ли, со дер жа ние пре зумп ции зна ния за ко на, ко -
то рая вы сту па ет не об хо ди мым ор га ни за ци он ным прин ци пом со вре мен ной пра во вой си -
с те мы. Рас смо т ре ны ее ре аль ный и фик тив ный ас пек ты. Об ра ща ет ся вни ма ние на
ме с то об на ро до ва ния нор ма тив но-пра во вых ак тов в си с те ме мер по обес пе че нии до -
ступ но с ти за ко но да тель ст ва и пра во вой ос ве дом лен но с ти об ще ст ва .

Клю че вые сло ва: до ступ ность за ко но да тель ст ва, пре зумп ция зна ния за ко на, об на -
ро до ва ния нор ма тив но-пра во вых ак тов.
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Dupai Yaruna. Accessibility of legislation – prerequisite for legal awareness of the
society

The article deals with the concept accessibility of legislation, one of the prerequisites for
implementation of law its social role, the content of the presumption of knowledge of the law,
which is a necessary organizing principle of the modern legal system. its real and fictitious
aspects are considered. Attention is drawn to the place of publication of the legal acts in the
system of measures aimed at ensuring the availability of legislation and legal awareness of the
society.

Key words: accessibility of legislation, presumption of knowledge of the law, publication
of legal acts.

Фор му ван ня су час ної, ши ро ко до ступ ної ба зи чин но го за ко но дав ст ва – є од -
ним із ос нов них на прямів пра во вої ре фор ми, що про во дить ся в Ук раїні. У зв’яз -
ку з цим істот но зро с тає роль оп ри люд нен ня прий ня тих нор ма тив них пра во вих
актів.

Пи тан ня їх опубліку ван ня – важ ливі, юри дич но зна чущі. Во ни без по се ред ньо
пов’язані з про бле ма ми всту пу нор ма тив них актів у си лу, пра виль но го за сто су -
ван ня пра во вих норм дер жав ни ми ор га на ми, ор ганізаціями, по са до ви ми осо ба ми
та гро ма дя на ми. 

Важ ли вим є інфор маційно-пра во вий ас пект, оскільки стан глас ності в цій
сфері без по се ред ньо тор кається прав і за кон них інте ресів гро ма дян та інших
суб’єктів пра ва. Їх інфор мо ваність про чин не за ко но дав ст во по вин на ста ти пев -
ним за со бом за без пе чен ня цих прав і сво бод, не обхідною пе ре ду мо вою знан ня за -
конів.

Од ним із найбільш зна чу щих ас пектів глас ності пра во вої сфе ри гро мадсь ко го
жит тя ви с ту пає за без пе чен ня до ступ ності за ко но дав ст ва. Скла дові йо го си с те ми
– нор ма тив но-пра вові ак ти, які на бу ва ють особ ли во го зна чен ня як дже ре ло
соціаль ної інфор мації про діяльність дер жа ви.

До ступність за ко но дав ст ва є важ ли вим дже ре лом різно манітної інфор мації,
яка тор кається всіх сфер соціаль но го і осо би с то го жит тя лю дей. 

Те о ре тич ну ос но ву досліджен ня скла ли праці російських та вітчиз ня них вче -
них, які повністю або ча ст ко во бу ли при свя чені про бле мам до ступ ності за ко но -
дав ст ва, зо к ре ма Ю. Вла со ва, І. Жа ровсь кої, В. Казімірчу ка, А. Коз ловсь ко го,
А. Ло сен ко ва, І. Оси ки, С. Саєнка, А. Сам со но ва, І. Сідєльніко ва, М. Со ко ло ва,
Д. Су ха но ва, М. Цим ба лю ка, С. Черніловсь ко го, В. Ще гор цо ва та інших.

До ступність за ко но дав ст ва сприяє фор му ван ню пра во вої куль ту ри
суспільства. Лю ди на, яка зорієнто ва на в ус та нов ле них пра вах, не тільки більш
ком пе тент на і підго тов ле на до влас но го вирішен ня про блем, але й стає ак -
тивнішою у дер жав них спра вах1.

Істо рич но про бле ма до ступ ності за ко но дав ст ва по ста ла пе ред твор ця ми пра -
во вих при писів ра зом з по явою пра ва. Ви ник нен ня та ви ко ри с тан ня тек с то вої
фор ми для закріплен ня пра во вих норм яв ляється пер шою спро бою за без пе чен ня
їх до ступ ності. У порівнянні з ус ною фор мою во на має значні пе ре ва ги для по -
ши рен ня пра во вої інфор мації. У зв’яз ку з цим до реч ною є дум ка С. Черніловсь -
ко го, який вка зує, що з по явою пи сем них дже рел пра ва се ред йо го суб'єктів не до -
пу с ти мою ста ла гіпо те за про об ме же ну до ступність пра во вої інфор мації2.

Ба га то пи тань за без пе чен ня до ступ ності за ко но дав ст ва (за ко ну) бу ли про -
аналізо вані Ге ге лем в праці «Філо софія пра ва», де він обґрун ту вав пра во ок ре мої
осо би на знан ня за ко ну, а та кож ви су нув ви мо гу про те, щоб за ко ни оп ри люд ню -
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ва ли ся, до во ди ли ся до за галь но го відо ма. На дум ку мис ли те ля, «повіси ти за ко ни
так да ле ко, щоб жо ден гро ма дя нин не зміг їх про чи та ти, як це ро бив ти ран
Діонісій, або по хо ро ни ти їх в уче них кни гах, так, щоб знан ня ста ло до ступ ним
лиш тим, хто зай мається вче ни ми роз роб ка ми, – є од на ко во не спра вед ли вим»3.

На да ний час про бле ма до ступ ності за ко но дав ст ва обу мов ле на низ кою при -
чин, які, на на шу дум ку, суттєво галь му ють про цес втілен ня в дер жаві пра во вих
при писів у свідо мо во льо вих діях членів суспільства. У юри дичній літе ра турі до
ос нов них при чин відно сять: відсутність на леж ної про па ган ди прий ня тих за конів
та інших нор ма тив но-пра во вих актів; низь кий рівень пра во вої куль ту ри та пра во -
во го ви хо ван ня гро ма дян та інших членів суспільства; відсутність ефек тив них
пра во вих ме ханізмів участі лю дей, гро мадсь ких ор ганізацій, соціаль них груп,
інших суб’єктів в роз роб лені і об го во ренні за конів та нор ма тив но-пра во вих актів
та ін.4

В. Ка зи мир чук за зна чає, що до ступність за ко но дав ст ва є пе ре ду мо вою інфор -
мо ва ності гро ма дян про зміст пра во вих норм та ви с ту пає однією з умов ефек тив -
ної дії пра ва, що пов’яза на з та ким йо го ас пек том, як до ве ден ня змісту пра во вих
норм до за галь но го відан ня5.

До ана логічних вис новків при хо дить і М. Со ко лов, на дум ку яко го дер жа ва
має пра во ви ма га ти від гро ма дян, а во ни в свою чер гу зо бов'язані зна ти зміст пра -
во вих актів, котрі виз на ча ють їх пра во вий ста тус. На томість гро ма дя ни мо жуть
роз ра хо ву ва ти на ство рен ня не обхідних умов для оз най ом лен ня з діючим за ко но -
дав ст вом6. На уко вець звер тає ува гу на стійкий взаємозв’язок між до ступністю
пра во вої інфор мації для на се лен ня та га рантіями ре алізації прав осо би.

Ви со кий рівень до ступ ності за ко но дав ст ва ство рює для всіх гро ма дян кон -
кретні умо ви ко ри с ту ван ня юри дич ни ми при пи са ми на ос нові знан ня за конів, що
зна хо дить свій ви раз у здат ності свідо мо ке ру ва ти ся ни ми у своїй діяль ності.
Інши ми сло ва ми, на да но му етапі роз вит ку суспільства до ступність за ко но дав ст -
ва пе ред ба чає мак си маль ну мож ливість на бли жен ня осо би до за ко но дав ст ва і на -
впа ки.

Підтри му ю чи дум ку І. Сідєльніко ва, вва жаємо, що у вузь ко му юри дич но му
змісті до ступність за ко но дав ст ва вар то роз гля да ти в якості однієї із го ло вних пе -
ре ду мов ви ко нан ня пра вом своєї соціаль ної ролі, са ме то му йо го функціону ван ня
мож ли ве ли ше за умо ви за без пе чен ня відповідно го рівня поінфор мо ва ності
суспільства про зміст пра во вих при писів7.

Про цес за без пе чен ня до ступ ності за ко но дав ст ва умов но мож на виз на чи ти як
«рух на зустріч один од но му», тоб то рух за ко но дав ця на зустріч гро ма дя нам.
Рушійною си лою цьо го збли жен ня ви с ту пає дер жа ва, яка не тільки збли жує за кон
з гро ма дя на ми, але і в своїй діяль ності ви ма гає від осо би ру ху в бік за ко но -
давства.

Як за зна чає у своїй праці І. Жа ровсь ка, « …у про цесі за без пе чен ня до ступ -
ності пра ва дер жа ва ста вить пе ред со бою три цілі: за без пе чи ти не обхідний
якісний рівень за ко но дав ст ва, надійне функціону ван ня ка налів інфор му ван ня про
діюче за ко но дав ст во і ви со кий рівень пра во вої куль ту ри осо би та суспільства. На -
вко ло кож ної з них і гру пується ком плекс умов і пе ре ду мов до ступ ності пра ва»8.

То му умо ви, що виз на ча ють до ступність за ко но дав ст ва, пов’язані з удо с ко на -
лен ням дер жав ної діяль ності, юри дич ною політи кою дер жа ви, функціону ван ням
си с те ми ком пе тент них дер жав них ор ганів, що ство рю ють за ко но дав ст во, підтри -
му ють йо го в дієво му стані, а ос нов не: ре алізу ють за ко но дав ст во та за без пе чу ють
ряд інших за ходів по «збли жен ню» за ко но дав ст ва і гро ма дян. 
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Обов’язок дер жа ви що до інфор му ван ня своїх гро ма дян мо же ма ти різно -
манітні фор ми. До ступ до пра во вої інфор мації містить у собі не ли ше мож ливість
вив чен ня всіма зацікав ле ни ми осо ба ми за конів і пра во вих норм. Сьо годні на ша
су час на дер жа ва зустрічається з про це сом, що трак тується як «інфляція пра ва».
Не знан ня за ко ну не звільняє від відповідаль ності. Це пе ред ба чає, що дер жа ва зо -
бов'яза на інфор му ва ти своїх гро ма дян про всі нор ма тивні рішен ня відповідни ми
за со ба ми, особ ли во на леж ним чи ном публіку ю чи їх. 

До ана логічно го вис нов ку, роз гля да ю чи відно си ни між дер жа вою та гро ма дя -
ни ном в сфері пра во вої інфор мації, при хо дить М. Со ко лов. На йо го дум ку, дер жа -
ва вправі ви ма га ти від гро ма дян, а ос танні зо бов’язані зна ти зміст пра во вих актів,
котрі виз на ча ють їх ста тус. В свою чер гу гро ма дя ни вправі роз ра хо ву ва ти на ство -
рен ня усіх не обхідних умов для оз най ом лен ня з чин ни ми нор ма тив ни ми ак та ми9.

Пре зумпція знан ня за ко ну ви с ту пає не обхідним ор ганізаційним прин ци пом
будь-якої су час ної пра во вої си с те ми, який за без пе чує її ефек тивність. В на уковій
літе ра турі во на виз на чається як при пу щен ня, що на леж ним чи ном опубліко ва ний
за кон відо мий всім і з мо мен ту всту пу йо го в си лу підля гає до три ман ню усіма.
Ніхто не мо же апе лю ва ти не знан ням за ко ну.

Пре зумпція знан ня за ко ну є однією із най стар ших се ред всіх пре зумпцій10.
Во на з’яви лась ра зом із пи са ним пра вом, оскільки цілком за ко номірни ми до цьо -
го ча су ви да ва ли ся по си лан ня на не гра мотність, не до ступність інфор мації гро ма -
дя нам і т.д. Са ме то му по ява пер шої юри дич ної пре зумпції пов’язується з ви ник -
нен ням про бле ми до ступ ності норм за ко но дав ст ва.

Пре зумпція знан ня за ко ну роз гля дається як не вмо ти во ваність по си лань на не -
знан ня діючих норм пра ва і ухи лен ня під цим при во дом від їх ви ко нан ня, як що
нор ми в офіційно му по ряд ку до ве де на до відо ма ви ко навців11.

Ре аль ною ос но вою дії пре зумпції знан ня за ко ну вар то вва жа ти не тільки йо го
офіційне до ве ден ня до відо ма ви ко навців, а і ви ко нан ня дер жа вою функції за без -
пе чен ня до ступ ності за ко но дав ст ва, що ра зом із ком плек сом різно манітних за -
ходів вклю чає в се бе офіційні і не офіційні спо со би інфор му ван ня гро ма дян про
зміст нор ма тив но-пра во вих актів12.

За своєю сут тю пра вові пре зумпції – це ви ра жен ня то го, що має місце. На
дум ку де я ких на уковців, їх, як за галь не пра ви ло, мож на спро с ту ва ти. Пре зумпцію
знан ня за ко ну як за галь не пра ви ло спро с ту ва ти не мож ли во, то му що во на, по ряд
з фіктив ним, має і ре аль ний ас пект.

Ре аль ний ас пект відповідає об’єктив но му рівню пра во вої поінфор мо ва ності
суспільства, підви щен ня яко го збільшує ре альність да ної пре зумпції.

Фіктив ний ас пект тут по ви нен бу ти за без пе че ний ство рен ням найрізно -
манітніших умов і пе ре ду мов одер жан ня гро ма дя на ми до ступ ної інфор мації про
за ко но дав ст во13.

В цьо му кон тексті для те орії дер жа ви і пра ва до стат ньо ак ту аль ним по стає пи -
тан ня зна хо д жен ня оп ти маль но го взаємозв’яз ку між ре аль ним і фіктив ним ас пек -
та ми пре зумпції знан ня за ко ну з ме тою виз на чен ня об’єктив но-не обхідно го рівня
знан ня в сфері за ко но дав ст ва.

Бе зу мов но, з фіктивністю пре зумпції знан ня за ко ну не обхідно по го ди тись.
Са ме то му єди ним вирішен ням про бле ми, як вже за зна ча лось, вар то виз на ти за -
без пе чен ня до ступ ності за ко но дав ст ва, яке в да но му ас пекті мож на роз гля да ти і
як ре зуль тат вдо с ко на лен ня пра во вої поінфор мо ва ності гро ма дян (пев ний рівень
пра во вих знань), і як сам про цес пра во во го інфор му ван ня (ство рен ня мож ли во с -
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тей для знан ня гро ма дя на ми пра ва, в да но му ви пад ку – це офіційне оп ри люд нен -
ня за ко но дав ст ва).

Досліджу ю чи пре зумпцію знан ня за ко ну, слід звер ну ти ува гу на те, що це пра -
во ве при пу щен ня знай ш ло своє пря ме відо б ра жен ня в Дек ла рації про пра ва та
обов’яз ки ок ре мих осіб, груп і ор ганів суспільства за охо чу ва ти та за хи ща ти за -
галь но виз нані пра ва лю ди ни та ос новні сво бо ди, прий нятій 9 груд ня 1998 р. ст. 14
про го ло шує, що «Дер жа ва не се відповідальність за прий нят тя за ко но дав чих, су -
до вих, адміністра тив них або інших на леж них за ходів з ме тою спри ян ня ро -
зуміння всіма осо ба ми, які пе ре бу ва ють під її юри с дикцією, своїх гро ма дянсь ких,
політич них, еко номічним, соціаль них і куль тур них прав»14.

Ук раїнське за ко но дав ст во теж пе ред ба чи ло пра во ву пре зумпцію знан ня за ко -
ну. Так, ч. 2 ст. 68 Кон сти туції Ук раїни вста нов лює, що «Не знан ня за конів не
звільняє від юри дич ної відповідаль ності»15. Про те, як слуш но за зна чає С. Саєнко
– ч. 2. ст. 68 Кон сти туції Ук раїни є не до ско на лою за своїм пра во вим змістом, а са -
ме «не знан ня за конів не звільняє від відповідаль ності». Він про по нує вра ху ва ти
той факт, що до відо ма на се лен ня обов’яз ко во по ви нен до во ди тись зміст не ли ше
за конів, а й інших нор ма тив но-пра во вих актів. Для то го, аби за побігти ви ник нен -
ню колізійних си ту ацій, доцільно на за ко но дав чо му рівні закріпи ти по ло жен ня
про те, що всі фізичні та юри дичні осо би, ор га ни дер жав ної вла ди та місце во го
са мо вря ду ван ня у своїй по всяк денній діяль ності ма ють ке ру ва ти ся не пре -
зумпцією знан ня за ко ну, а пре зумпцією знан ня нор ма тив но-пра во вих актів16.

Тре ба звер ну ти ува гу на той факт, що Дек ла рація про пра ва та обов’яз ки ок -
ре мих осіб, груп та ор ганів суспільства за охо чу ва ти та за хи ща ти за галь но виз нані
пра ва лю ди ни та ос новні сво бо ди, про яку ми за зна ча ли та в якій це пра во ве при -
пу щен ня знай ш ло своє відо б ра жен ня, не бу ла ра тифіко ва на Ук раїною. У за ко но -
давстві Ук раїни не має по вної рег ла мен тації за без пе чен ня дії вка за ної пре зумпції.
То му, як за зна чає Д. Су ха но ва, пре зумпція знан ня нор ма тив но-пра во го ак та
доцільно ро зуміти як при пу щен ня, що на леж ним чи ном оп ри люд не ний нор ма тив -
но-пра во вий акт відо мий усім фізич ним і юри дич ним осо бам, на яких по ши -
рюється йо го дія, і з мо мен ту на бут тя ним чин ності він підля гає до три ман ню
всіма суб’єкта ми17. 

Найбільш оп ти маль ним спо со бом от ри ман ня пра во вої інфор мації є осо би с те
оз най ом лен ня гро ма дян з діючим за ко но дав ст вом. Од нак в си лу пев них при чин
це не завжди є мож ли вим. До та ких при чин слід відне с ти не мож ливість от ри ман -
ня офіційно го тек с ту за ко но дав чо го ак ту або ж не до статній рівень роз вит ку пра -
восвідо мості гро ма дян, що не доз во ляє їм осо би с то за своїти ви мо ги за ко но дав ст -
ва.

Са ме то му цен т раль не місце се ред за ходів по за без пе чен ню до ступ ності за ко -
но дав ст ва зай має офіційне оп ри люд нен ня нор ма тив но-пра во вих актів – обов’яз -
ко ва умо ва дії ос нов но го юри дич но го прин ци пу, згідно з яким ніхто не мо же апе -
лю ва ти не знан ням пра во вої нор ми.

А. Сам со но ва звер тає ува гу на те, що од ним із обов’язків дер жа ви є обов’язок
дер жа ви що до пра во вої освіти на се лен ня. У зв’яз ку із цим са ме по собі офіційне
опубліку ван ня то го чи іншо го нор ма тив но-пра во во го ак та не за без пе чує бе зу -
мовність дії пре зумпції знан ня за ко ну. Ма ло опубліку ва ти за кон, не обхідно до не -
с ти йо го текст до мак си маль но мож ли вої кількості про во за с то со ву вачів. Са ме на
це по вин на бу ти спря мо ва на інфор маційно-пра во ва політи ка дер жа ви18.

Без за без пе чен ня ре аль ної мож ли вості суб’єктам пра ва знай о ми ти ся з нор ма -
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тив ни ми по ло жен ня ми, що їх сто су ють ся, без швид ко го і по вно го до ве ден ня до
відо ма гро ма дян прий ня тих нор ма тив но-пра во вих актів пре зумпція знан ня за ко -
ну стає фікцією і не за без пе чується ре аль ни ми мож ли во с тя ми. 

По го д жу ю чись з по зицією К. Архіпо ва, який сво го ча су пи сав, що «по кла с ти
на тих, ко му невідо мий зміст по ста нов, обов’язок ви ко на ти їх ви хо дить за межі
сил людсь ких»19, вар то за зна чи ти: як що нор ма тив ний акт не ого ло ше ний в
офіційно му по ряд ку, тоб то не оп ри люд не ний, зни кає юри дич на підста ва для пре -
зумпції знан ня за ко ну. Ра зом з тим, як що дер жа ва здійснює по вноцінне оп ри люд -
нен ня нор ма тив но-пра во вих актів, ство рює всі умо ви для оз най ом лен ня з ни ми,
то во на пре зю мує знан ня за ко ну.

Суть оп ри люд нен ня як стадії пра во твор чо го про це су по ля гає в розміщенні від
імені дер жа ви по вних текстів нор ма тив но-пра во вих актів в спеціаль но при зна че -
них для цьо го офіційних ви дан нях. Та ке оп ри люд нен ня, здійсню ва не від імені за -
ко но дав ця, має ав тен тич ний ха рак тер, а йо го ре зуль та ти є найбільш по вни ми, до -
стовірни ми і до ступ ни ми дже ре ла ми відо мо стей про пра вові нор ми; во но ство -
рює оп ти мальні умо ви для все осяж ності пра во вих актів, їх на леж но го зберіган ня
і ви ко ри с тан ня.

То му са ме су купність офіційно оп ри люд не них юри дич них текстів вар то роз -
гля да ти в якості пер шо ос но ви і го ло вної пе ре ду мо ви діяль ності по за без пе чен ню
до ступ ності за ко но дав ст ва. 

З ог ля ду на ви ще ви кла де не, мож на зро би ти вис но вок, що до ступність за ко но -
дав ст ва – од на з не обхідних умов як фор му ван ня, так і життєдіяль ності будь-яко -
го де мо кра тич но го суспільства. Во на ви с ту пає на суб'єктив но му рівні як од не з
фун да мен таль них людсь ких прав, а на рівні дек ла ра тив но му як один із пріори -
тетів дер жав ної політи ки будь-яко го рівня.

Рівень до ступ ності за ко но дав ст ва – один з най важ ливіших по каз ників пра во -
вої куль ту ри суспільства, що здат ний впли ва ти на функціону ван ня всіх еле ментів
ме ханізму соціаль ної дії пра ва. Він виз на чається не тільки ста ном са мих пра во -
вих норм, їх си с те ма ти зо ваністю, про сто тою, але й фак то ра ми, що зна хо дять ся у
сфері пра во вої куль ту ри осо би с тості, а та кож функціону ван ням ка налів пра во во -
го інфор му ван ня гро ма дян.

Пра во осо би на знан ня своїх прав та обов’язків яв ляє со бою га ран то ва ну мож -
ливість ма ти до ступ до ком плек су прав та обов’язків, які вип ли ва ють з актів чин -
но го за ко но дав ст ва, що за без пе чується та га ран тується з бо ку дер жа ви. 

Ефек тивність до ступ ності за ко но дав ст ва та пра ва осо би зна ти свої пра ва та
обов’яз ки є од ним із го ло вних кри теріїв оцінки по бу до ви пра во вої дер жа ви.
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ПОРІВНЯЛЬ НО-ПРА ВО ВЕ ДОСЛІДЖЕН НЯ ПО НЯТЬ 
«ПРИ ВАТНІСТЬ» ТА «ОСО БИ С ТЕ ЖИТ ТЯ»

Дослідже но ха рак терні ри си та співвідно шен ня по нять «при ватність» та «осо би -
с те жит тя». По ка за но, що пи тан ня про закріплен ня при ват ності у цивільно му за ко -
но давстві Ук раїни є пе ред ча сним. Вод но час за про по но ва но про ве ден ня досліджень з пе -
ре гля ду су час ної та фор му ван ня но вої цілісної кон цепції при ват ності на ос нові на пра -
цю вань вітчиз ня но го та за рубіжно го досвіду.

Клю чові сло ва: осо бисті не май нові пра ва, осо би с те жит тя, при ватність, пра ва
лю ди ни. 

Кли мов ский С.С. Срав ни тель но-пра во вое ис сле до ва ние по ня тий «при ват -
ность» и «лич ная жизнь» 

Ис сле до ва ны ха рак тер ные чер ты и со от но ше ние по ня тий «при ват ность»
(«privacy») и «лич ная жизнь». По ка за но, что во прос за креп ле ния при ват но с ти в граж -
дан ском за ко но да тель ст ве Ук ра и ны яв ля ет ся преж де вре мен ным. В то же вре мя пред -
ло же но про ве де ние ис сле до ва ний по пе ре смо т ру со вре мен ной и фор ми ро ва ния но вой
це ло ст ной кон цеп ции при ват но с ти на ос но ве оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та.

Клю че вые сло ва: лич ные не иму ще ст вен ные пра ва, пра во на лич ную жизнь, при ват -
ность, пра ва че ло ве ка.
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Klimovskyy Stanislav. Privacy and private life comparative legal research
Investigated the characteristics and value concepts of «privacy» and "privacy". The

research was conducted on the basis of comparative and deductive analysis. The findings of
the study suggest that the issue of securing privacy in the civil legislation of Ukraine is pre-
mature. However, the proposed research to review current and formation of a new holistic
concept of privacy based on the developments of the domestic legal system and international
experience

Key words: civil rights, privacy, human rights, private life.

Євро пейські праг нен ня Ук раїни відо б ра жа ють ся не тільки в спро бах впро ва -
ди ти євро пейські стан дар ти у різно манітні сфе ри суспільно го жит тя та ство рен ня
єди но го куль тур но го про сто ру, а й в на бли жен ня на шо го пра ва до пра ва країн
Євро пейсь ко го Со ю зу та Ра ди Євро пи. Вод но час на явні розбіжності нор ма тив но-
пра во вих актів, де терміно вані три ва лим віднос но ав то ном ним роз вит ком на шої
пра во вої си с те ми у за кри то му про сторі Ра дянсь ко го Со ю зу та влас ною пра во вою
тра дицією, по тре бу ють но во го ос мис лен ня та до опра цю ван ня у відповідності з
за галь но прий ня ти ми євро пейсь ки ми та міжна род ни ми стан дар та ми і вик ли ка ми
су час но го суспільно го роз вит ку. 

Про бле ма за хи с ту при ват но го жит тя лю ди ни в умо вах інфор маційно го
суспільства є над зви чай но ак ту аль ною ос таннім ча сом, що обу мов ле но чис лен ни -
ми «ви то ка ми» при ват ної та таємної інфор мації у Всесвітню ме ре жу Інтер нет та
за со би ма со вої інфор мації, а та кож спро ба ми дер жав кон тро лю ва ти при ват ну сфе -
ру жит тя гро ма дян1. 

У на уковій літе ра турі роз гор ну лась дис кусія про не обхідність закріплен ня у
цивільно му за ко но давстві Ук раїни пра ва на при ватність, тоді як на сьо годні за -
хист при ват ної сфе ри жит тя осо би зна хо дить відо б ра жен ня у групі норм спря мо -
ва них на за хист осо би с то го жит тя від свавільно го втру чан ня2. То му ви ни кає не -
обхідність досліди ти співвідно шен ня цих по нять та на да ти відповідні ре ко мен -
дації що до за ко но дав чо го закріплен ня за хи с ту при ват ної сфе ри осо би с тості. 

Те о ре тич ним підґрун тям на шо го досліджен ня є праці вче них з аналізу осо би -
с тих не май но вих прав фізич них осіб, зо к ре ма, пра ва на осо би с те жит тя та при -
ватність, а са ме: В.І. Бо б ри ка, Л. Бран дейз, О.В. Дзе ри, Л.О. Кра сав чи ко вої,
В.І. Кра та, Н.С. Кузнєцо вої, В.В. Лу ця, М.М. Ма леїної, З.В. Ро мовсь кої,
М.М. Сібільо вої, І.В. Спа си бо-Фатєєвої, Р.О. Сте фан чу ка, У.Прос се ра, С. Уор ре -
на, Н.В. Ус ти мен ко, С.І. Чор но очен ко та інших. 

В про цесі на бли жен ня за ко но дав ст ва Ук раїни до міжна род них стан дартів ви -
ни ка ють си ту ації, ко ли в за ко но давстві Ук раїни та інших країн є пра вові по нят тя,
що на прав лені на до сяг нен ня однієї ме ти, од нак ма ють різну юри дич ну струк ту -
ру і зміст та по зна ча ють ся різни ми юри дич ни ми терміна ми. Такі си ту ації ви ни ка -
ють у наслідок різних пра во вих тра дицій, прак ти ки та до к т ри ни. Ви роб лен ня
ком промісно го рішен ня, що доз во лить удо с ко на ли ти за ко но дав ст во та яко мо га
кра ще ре гу лю ва ти ті чи інші відно си ни мож ли во ли ше на підставі на уко во
обґрун то ва них вис новків.

По нят тя «при ватність» (англ. privacy) та «осо би с те жит тя» є близь ки ми за
змістом, а їх за сто су ван ня на прав ле не на ви ко нан ня за без пе чен ня при ват ності
жит тя лю ди ни в умо вах суспільства. Од нак, вка зані по нят тя є різни ми за змістом,
то му вне сен ня змін у нор ма тив но-пра во ве ре гу лю ван ня відно син з за хи с ту при -
ват но го жит тя, за умо ви на бли жен ня за ко но дав ст ва Ук раїни до міжна род них стан -
дартів, є мож ли вим ли ше при дослідженні співвідно шен ня цих по нять, виз на -
ченні спільних та відмінних рис і відповідно го на уко во го обґрун ту ван ня.
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Ос но ви су час ної кон цепції при ват ності за кла ли у 1890 р. бо с тонські ад во ка ти
С. Уор рен і Л. Бран дейз, які опубліку ва ли стат тю «Пра во на при ватність» («The
Right to Privacy») де обґрун то ву ва ла ся дум ка про те, що в рішен нях судів у спра -
вах про ди фа мацію, по ру шен ня умов до го ворів та ін. вже фак тич но виз нається
існу ван ня пра ва на при ватність. Во ни, зо к ре ма, пи са ли: «на пру женість і
складність жит тя, які при та манні цивілізації, що роз ви вається, при во дять до ви -
ник нен ня по тре би лю ди ни ма ти схо ван ку від зовнішньо го світу, то му са мотність
і при ватність на бу ва ють для лю ди ни все більшо го зна чен ня; од нак су час не
підприємництво і технічні но во вве ден ня, втру ча ю чись в при ват не жит тя осо би,
за подіюють їй знач но го бо лю і страж дань, що є більш серй оз ни ми, ніж ті, котрі
мо жуть бу ти за подіяні про стим фізич ним на силь ст вом»3. Ав то ри зро би ли пер шу
спро бу да ти виз на чен ня пра ва на при ватність та при ват ності. На їхню дум ку, це
пра во «бу ти за ли ше ним на са моті» («let to be alone»), що не се в собі ідею за хи с -
ту ре зуль татів інте лек ту аль ної й емоційної ак тив ності осо би с тості в суспільстві. 

При ватність (від ла тинсь ко го: «privatus» – відо крем ле на від ре ш ти, поз бав ле -
на чо гось, особ ли во участі в уп равлінні, від «privo» – поз ба ви ти) – це здатність
лю ди ни або гру пи лю дей усамітни ти ся або об ме жи ти інфор мацію про се бе, тим
са мим по да ю чи її вибірко во4. По си ла ю чись на «політичні, соціальні та еко -
номічні зміни» та виз нан ня «пра ва бу ти за ли ше ним у спо кої», С. Уор рен і Л.
Бран дейз ствер д жу ва ли, що існу ю чий за кон на дає мож ливість за хи с ти ти при ват -
не жит тя осо би с тості, од нак, во ни на ма га ли ся по яс ни ти ха рак тер і ступінь цьо го
за хи с ту. Вод но час зо се ре д жу ю чи ува гу на по ру шен нях при ват ності, вик ли ка ни ми
ак тив ним роз вит ком пре си та рек ла ми, спри чи не ним ви най ден ням у той період
фо то графії та га зет, ав то ри виз на ча ли мож ли вості по ру шен ня при ват ності й інши -
ми спо со ба ми, во ни підкрес лю ва ли, що вторг нен ня в при ват не жит тя вик ли -
кається по ши рен ням се ред гро мадсь кості по дро биць, які сто су ють ся при ват но го
жит тя лю ди ни. Відчу ва ю чи мно жи ну ви падків по ру шен ня при ват ності, ав то ри
вба ча ли її за хист у мож ли вості осо би са мостійно виз на ча ти ступінь емоцій, пе ре -
жи вань та ду мок, яки ми осо ба хо че поділи тись з інши ми.

С. Уор рен і Л. Бран дейс відчу ва ли різно манітність існу ю чих про явів при ват -
ності, які мо жуть бу ти за хи щені в рам ках більш за галь но го пра ва на не до тор -
канність при ват но го жит тя. Ав то ри звер та ли ува гу, що во ни не на ма га ють ся за хи -
с ти ти то ва ри, ви ро би або інте лек ту аль ну власність, а ли ше ду шев ний спокій, ко -
т рий до ся гається та ким за хи с том. Во ни ствер д жу ва ли, що пра во на при ват не жит -
тя за сно ва не на прин ципі «не до тор ка ності осо би», яка бу ла ча с ти ною більш за -
галь но го «пра ва на свою осо бистість». 

Вод но час прин цип при ват ності, на їхню дум ку, був уже ча с ти ною за галь но го
пра ва на не до тор канність жит ла, як сво го зам ку, але нові тех но логії зро би ли важ -
ли вим чітко і ок ре мо виз на ти за хист на осо би с те жит тя, як ок ре ме пра во. Во ни
при пу с ти ли, що об ме жен ня пра ва мо же бу ти виз на че не за ана логією з за ко ном
про на клеп і по ши рен ня не до стовірних да них, і не бу де пе ре шко д жа ти публікації
інфор мації про дер жав них по са до вих осіб, зо к ре ма, про кан ди да ту ру на пост пре -
зи ден та. Та ким чи ном, у 1890 р. бу ла за кла де на ос но ва су час ної кон цепції про за -
хист при ват ності осо би с то го жит тя фізич них осіб, а са ме її на прям ку, відо мо му як
«кон троль над інфор мацією про са мо мо го се бе».

Після ви хо ду у світ ро бо ти С. Уор ре на і Л. Бран дей са тільки у 1902 р. в штаті
Нью-Йорк бу ло прий ня то за кон «Про пра во на при ватність», а су ди по ча ли за хи -
ща ти пра во на при ватність, спи ра ю чись на по ло жен ня Кон сти туції США. 
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У 1930 р. делікт «втру чан ня в при ватність» був вклю че ний у «Звід пре це дент -
но го пра ва», який є не офіційною ко дифікацією пре це дент но го пра ва США, а в
другій ре дакції «Зво ду пре це дент но го пра ва» 1965 р. йо го зміст бу ло роз ши ре но5.
Відповідно, прак ти ка судів знач но роз ши ри ла кон цепцію при ват ності. На ма га ю -
чись си с те ма ти зу ва ти і більш чітко опи са ти та виз на чи ти но ве пра во на при -
ватність, шля хом аналізу пре це дент но го пра ва. Уільям Прос сер у 1960 році пи сав,
що з’яви ли ся чо ти ри різних на прям ки у за хисті при ват но го жит тя, а са ме: 1) по -
ся ган ня на са мо ту лю ди ну або її са мотність, вторг нен ня в її осо би с те жит тя;
2) публічне роз крит тя фактів про при ват не жит тя осо би с тості; 3) публічне
висвітлен ня осо би с тості в не га тив но му світлі; 4) не за кон не на бут тя по до би іншо -
го для от ри ман ня влас ної ви го ди6.

Ра зом з тим, при ватність на сьо годні ро зуміється у декількох кон тек с тах, а
саме як: 1) фізич на при ватність ; 2) інфор маційна при ватність; 3) ор ганізаційна;
4) ду хов на і інте лек ту аль на. 

Фізич на при ватність по ля гає в та ких про явах: 1) за побіган ня інтим ним ак там
або при хо ву ван ня сво го тіла від інших у зв’яз ку зі скромністю; 2) не до тор каність
осо би с то го май на, зо к ре ма жит ла та транс порт них за собів; 3) ме дич на не до тор -
канність, пра во на са мостійне прий нят тя рішень при ме дич но му об слу го ву ванні,
а та кож, пра во на за сто су ван ня кон тра цепції то що. 

Інфор маційна при ватність от ри ма ла най шир ше за сто су ван ня, зо к ре ма у за ко -
но давстві про за хист пер со наль них да них. Різно манітні ви ди інфор мації про жит -
тя фізич ної осо би зу мо ви ли різні ви ди інфор маційної при ват ності. До неї відно -
сять, зо к ре ма, фінан со ву, ме дич ну, політич ну та інші ви ди. 

Ор ганізаційна при ватність пов’яза на з за без пе чен ням при ват ності діяль ності
ор ганів дер жав ної вла ди, місце во го са мо вря ду ван ня, а та кож юри дич них осіб. До
цьо го ти пу при ват ності на ле жать служ бо ва, ко мерційна та інші про фесійні
таємниці.

Ду хов ну та інте лек ту аль ну скла до ву при ват ності пов’язу ють са ме з її не май -
но вим ха рак те ром, а са ме на прав леністю на за без пе чен ня «пра ва бу ти на са моті»,
що є умо вою ду шев но го спо кою та за без пе чен ням нор маль но го існу ван ня лю ди -
ни.

В той же час, не див ля чись на по ши реність та офіційне виз нан ня кон цепції
при ват ності у західних країнах, в Ук раїні її по ло жен ня не знай ш ли сво го ле галь -
но го закріплен ня, хо ча й має місце об го во рен ня цьо го пи тан ня на до к т ри наль но -
му рівні. 

Так, Р.О. Сте фан чук про по нує по ча ти фор му ван ня по вноцінної охо ро ни при -
ват но го інте ре су фізич ної осо би та убез пе чен ня її від втру чан ня із зовні із фор му -
ван ня но во го осо би с то го не май но во го бла га, яким, на йо го дум ку має бу ти не
«осо би с те жит тя» фізич ної осо би, а її «при ватність», яка має в свій зміст вклю ча -
ти та ку сфе ри життєдіяль ності лю ди ни, що вивільне на від ви ко нан ня по кла де ної
на неї будь-яких публічних (по са до вих, гро мадсь ких, тру до вих то що) функцій, і
по вну, до ступ ну, своєчас ну та до стовірну інфор мо ваність що до да ної сфе ри7. 

Вод но час пра во вий ре жим при ват ності по ви нен відо б ра жа ти ся у відповідно -
му суб’єктив но му цивільно му праві, а са ме, праві фізич ної осо би на при ватність
до яко го має на ле жа ти низ ка осо би с тих не май но вих прав, та ких як: пра во на осо -
би с те жит тя та йо го таємни цю; пра во на осо бисті па пе ри та роз по ря д жен ня ни -
ми; пра во на таємни цю ко ре с пон денції; пра ва, що ви ни ка ють із цивільно-пра во -
во го за хи с ту інте ресів фізич ної осо би при про ве денні фо то-, кіно-, те ле- та відео
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зйо мок та охо ро ни фізич ної осо би, яка зо б ра же на на фо то графіях та інших
художніх тво рах; пра во на не до тор каність жит ла та інші8.

Ра зом з тим дослідник вва жає, що єди не пра во на при ватність мог ли б скла с -
ти такі по вно ва жен ня: 1) мож ливість ма ти свою при ватність, тоб то здатність
фізич ної осо би бу ти носієм цьо го осо би с то го не май но во го бла га і ма ти йо го в по -
ряд ку, пе ред ба че но му за ко ном; 2) мож ливість са мо му виз на ча ти свою при -
ватність, тоб то фізич на осо ба в ме жах, що пе ред ба чені за ко ном має пра во виз на -
ча ти свою при ватність та її межі, тоб то са мостійно, на влас ний роз суд вирішу ва -
ти, яким чи ном ор ганізо ву ва ти та про во ди ти свою життєдіяльність, яка вивільне -
на від ви ко нан ня публічних функцій, за леж но від влас них інте ресів та ме ти;
3) мож ливість оз най ом лен ня інших осіб з об ста ви на ми сво го (при ват но го) осо би -
с то го жит тя, тоб то фізич на осо ба са мостійно виз на чає ко ло тих осіб, що мо жуть
во лодіти інфор мацією про її при ватність, а та кож об сяг та зміст цієї інфор мації в
ме жах, що пря мо пе ред ба чені за ко ном, але в інте ре сах національ ної без пе ки, еко -
номічно го до б ро бу ту та прав лю ди ни це осо би с те не май но ве пра во мо же бу ти об -
ме же но; 4) мож ливість доз во ля ти чи за бо ро ня ти втру ча тись у свою при ватність,
тоб то фізич на осо ба са мостійно виз на чає мож ливість (чи не мож ливість) сто -
ронніх осіб втру ча ти ся в її при ватність та міру і час та ко го втру чан ня; 5) мож -
ливість зберіга ти у таємниці об ста ви ни своєї при ват ності – фізич на осо ба має
пра во не роз го ло шу ва ти про об ста ви ни сво го осо би с то го жит тя са мостійно, а та -
кож ви ма га ти та ко го не роз го ло шен ня від інших осіб, які во лодіють та кою інфор -
мацією; 6) мож ливість ви ма га ти за хи с ту пра ва на при ватність, тоб то мож ливість
ви ко ри с то ву ва ти у разі по ру шен ня пра ва на при ватність за гальні та спеціальні
спо со би за хи с ту9.

На про ти ва гу західної кон цепції «при ват ності» у вітчиз няній пра вовій си с темі
сфор му ва лась кон цепція за хи с ту від свавільно го втру чан ня інших осіб та ко го
яви ща як «осо би с те жит тя». Не див ля чись на пев ну змісто вну схожість
цих по нять, во ни не є то тож ни ми. При цьо му, як і «при ватність», так і «осо би с те
жит тя» є по нят тям, виз на чен ня яко го не мож ли во здійсни ти без роз гля ду пов’яза -
них з ним інших філо софсь ких, пра во вих, соціологічних та інших явищ та по -
нять. 

З.В. Ро мовсь ка під осо би с тим жит тям ро зуміє по ведінку фізич ної осо би за
ме жа ми її ро бо ти, гро мадсь кої діяль ності, на вчан ня10. 

В свою чер гу, В.Л. Су хо вер хий під осо би с тим жит тям ро зуміє ко ло відно -
син і вчинків осо би, спря мо ва них на за до во лен ня індивіду аль них по треб спо со -
ба ми і за со ба ми, що не ма ють соціаль но го зна чен ня11. 

В той же час В.І. Га ла ган виз на чає осо би с те жит тя як функціону ван ня лю ди -
ни в особ ливій сфері сімей них, по бу то вих, інтим них сто сунків, які не підда ють ся
без по се ред нь о му кон тро лю з бо ку дер жа ви, гро мадсь ких ор ганізацій, ок ре мих
осіб; це сво бо да са мот ності, роз думів, ли с ту ван ня, ве ден ня що ден ників та інших
за писів, кон так ту з інши ми людь ми, сво бо да вис лов лю вань і вчинків за ме жа ми
служ бо вих відно син; це стан обґрун то ва ної впев не ності у то му, що власні
таємниці осо би не бу дуть ви яв лені та роз го ло шені12.

Р.К. Ри баль чен ко роз ши рює сфе ру осо би с то го жит тя та виз на чає йо го як си с -
те му соціаль них відно син, де індивід ви с ту пає зі своїм, тільки йо му вла с ти вим
ду хов ним світом, дум ка ми, по чут тя ми, пе ре жи ван ня ми, надіями та мріями, а ос -
но вою осо би с то го жит тя є індивіду аль на сво бо да осо би с тості, яка ре алізується у
формі пев ної відо крем ле ності від суспільства13. 
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Р.О. Сте фан чук за зна чає, що під осо би с тим жит тям слід ро зуміти по ведінку
фізич них осіб по за ме жа ми ви ко нан ня різно манітних суспільних обов’язків, тоб -
то життєдіяльність лю ди ни у сфері сімей них, по бу то вих, осо би с тих, інтим них та
інших сто сунків, що звільне на від «тя га ря суспільних інте ресів» та спря мо ва на на
до сяг нен ня осо би с тої ме ти та за до во лен ня влас них інте ресів. 

Вод но час, М.Й. Ште фан виз на чає осо би с те жит тя фізич ної осо би як осо би с ту
спра ву гро ма дя ни на, зміст і фор ми яко го він виз на чає сам14. 

Н.В. Ус ти мен ко виз на чає осо би с те жит тя як су купність осо би с тих не май но -
вих благ, що зна хо дять своє пра во ве закріплен ня в осо би с тих не май но вих пра вах,
ме тою яких є за без пе чен ня сво бо ди й не за леж ності лю ди ни виз на ча ти за своїм
роз су дом по ведінку в житті, ви клю ча ю чи будь-яке втру чан ня сто ронніх осіб, за
ви нят ком ви падків, пря мо пе ред ба че них за ко но дав ст вом15.

Цікаві вис нов ки що до по нят тя осо би с то го жит тя ро бить Л.О. Кра сав чи ко ва,
яка звер тає ува гу на те, що суспільне жит тя та жит тя осо би с те тісно між со бою
пов’язані, і на їх сти ку є ціла низ ка явищ, зв’язків і відно син, яку дослідни ця на -
зи ває «кон такт ною». Існу ван ня та кої зо ни обу мов люється по тре бою лю ди ни в не -
фор маль но му спілку ванні, а в яви щах, які відно сять ся до цієї зо ни, пе репліта ють -
ся осо бистісні і соціальні еле мен ти16. На на шу дум ку важ ко по го ди тись з ви о -
крем лен ням вка за ної «кон такт ної» зо ни життєдіяль ності, оскільки та ке спілку -
ван ня відра зу мож на виз на чи ти як осо би с те, або як не осо би с те (соціаль не,
суспільне). 

Як за зна чає В.І. Бо б рик, на уковці-прав ни ки виз на ча ють сфе ру осо би с то го
жит тя пе ре важ но на ос нові йо го співвідно шен ня, порівнян ня або про ти с тав лен ня
із суспільним. Од нак, з са мо го виз на чен ня лю ди ни, як біологічної, соціаль ної
істо ти17 слідує, що лю ди на є соціаль ною за своєю при ро дою, то му осо би с та та
соціаль на сфе ра є дво ма про ява ми єди но го – жит тя лю ди ни. То му, слід по го ди -
тись з Л.О. Кра сав чи ко вою та В.І. Бо б ри ком що до виз на чен ня як ро до во го для
суспільно го (соціаль но го) та осо би с то го жит тя по нят тя життєдіяль ності18. 

В той же час, на на шу дум ку, роз ме жо ву ва ти осо би с ту та суспільну (соціаль -
ну) сфе ру життєдіяль ності лю ди ни не мож на, оскільки, по-пер ше, во ни є взаємо -
про ник ни ми і, по-дру ге, є не роздільни ми ча с ти на ми життєдіяль ності. Їх поділ мо -
же бу ти ли ше умов ним, а то му в кож но му кон крет но му ви пад ку мож на виз на ча ти
про яв жит тя як соціаль ний чи осо би с тий. 

В цьо му кон тексті слід по го ди тись з твер д жен ням, що виз на чи ти зміст (об сяг)
осо би с то го жит тя не мож ли во, оскільки кож на лю ди на по різно му оцінює ті чи
інші про яви своєї життєдіяль ності. При цьо му, слід підтри ма ти дум ку В.І. Бо б ри -
ка, який за зна чає, що осо би с те жит тя – це особ ли ва ча с ти на при ват ної сфе ри
людсь кої життєдіяль ності, яка по ля гає в різно манітних відно си нах, сто сун ках,
яви щах, подіях то що, що не ма ють публічно го зна чен ня, виз на чається і ре гу -
люється са мою осо бою на ос нові соціаль них умов, га ран тується та охо ро няється
пра вом від не пра вомірних втру чань19.

Роз гля да ю чи спра ву Да д жен про ти Північної Ірландії Євро пейсь кий суд з
прав лю ди ни, дійшов вис нов ку про не мож ливість і не доцільність ви черп но го виз -
на чен ня по нят тя «при ват не жит тя»20. Та ка по зиція су ду обу мов люється ве ли ким
об ся гом по нят тя осо би с то го (при ват но го жит тя), так, кож на осо ба са мостійно мо -
же виз на ча ти, які про яви її жит тя є при ват ни ми, та швид ким роз вит ком
суспільства, ко т рий впли ває на постійну зміну по нят тя осо би с то го жит тя та йо го
об сяг. Од нак для вітчиз ня но го пра во за с то су ван ня є не обхідним як що не виз на чи -
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ти точ но, то хо ча б сфор му лю ва ти найбільш адек ват не по нят тя осо би с то го жит тя
на ос нові найбільш ха рак тер них оз нак.

Вра хо ву ю чи різно манітність підходів до виз на чен ня осо би с то го жит тя та з ме -
тою пра виль но го за сто су ван ня норм ст. 303–305 ЦК Ук раїни не обхідно да ти чітке
виз на чен ня осо би с то го жит тя. 

На дум ку ав то ра під ним мо же ро зуміти ся пра вомірна, віднос но са мостійна
від суспільства по ведінка осо би, спря мо ва на на за до во лен ня ду хов них,
фізіологічних чи ма теріаль них по треб та об ста ви ни якої осо ба ба жає збе рег ти
у таємниці чи об ме же но му до ступі, са мостійно виз на ча ю чи об сяг інфор мації та
ко ло осіб яким во на відо ма. 

По вер та ю чись до про бле ми своєрідної заміни по нят тя «осо би с то го жит тя»
по нят тям «при ватність», за про по но ва ним Р.О. Сте фан чу ком, слід за зна чи ти, що,
на на шу дум ку, «при ватність» та «осо би с те жит тя», так са мо як і «пра во на при -
ватність» та «пра во на осо би с те жит тя» є різни ми за своєю сут тю, то му їх не мож -
на ото тож ню ва ти та заміня ти. 

Так, як що пра во на осо би с те жит тя оз на чає мож ливість ма ти осо би с те жит тя,
то пра во на при ватність рад ше оз на чає мож ливість виз на ча ти до ступ інших до
інфор мації про осо би с те жит тя, йо го гли би ну та ко ло осіб, яким він (до ступ) на -
дається. То му, на на шу дум ку, ці по нят тя не є взаємо замінни ми.

Вод но час, дослідник при ват ності Рут Гавісон роз гля дає при ватність як су -
купність та ких скла до вих як: таємності, анонімності, усамітнен ня та вит лу ма чує
при ватність як пев ний стан на вко ло лю ди ни, який мо же бу ти втра че но або за ви -
бо ром са мої осо би, або че рез дії інших осіб21. В свою чер гу, на дум ку іншо го
дослідни ка Ед вар да Бло уш тей на, при ватність – це інте рес лю ди ни, що за хи щає
свою не за лежність та гідність22. 

В підтвер д жен ня вис лов ле ної на ми те зи про не то тожність по нять при ват ності
та осо би с то го жит тя го во рить й той факт, що при ватність, як по нят тя, вжи вається
до ха рак те ри с ти ки юри дич них осіб та дер жа ви в ціло му, так, ви о крем лю ють при -
ватність юри дич ної осо би та при ватність дер жа ви (зо к ре ма, ор ганів дер жав ної
вла ди). Вод но час, при ватність фізич ної осо би за сто со вується не тільки для ха рак -
те ри с ти ки осо би с тої сфе ри, а й для ха рак те ри с ти ки інфор маційної та фізич ної не -
до тор ка ності осо би. Тоді як по нят тя осо би с то го жит тя за сто со вується ви ключ но
для ха рак те ри с ти ки спе цифічної сфе ри жит тя фізич ної осо би. То му, за сто со ву ю -
чи «при ватність» для ха рак те ри с ти ки осо би с то го жит тя фізич ної осо би, слід за -
сто со ву ва ти сло во спо лу ку «при ватність осо би с то го жит тя фізич ної осо би» та
вжи ва ти як якісну ха рак те ри с ти ку осо би с то го жит тя, йо го конфіденційність та
про ти с тав лен ня публічності.

От же, ви хо дя чи з на ве де но го,мож на зро би ти вис нов ки, що вве ден ня по нят тя
при ват ності у цивільне за ко но дав ст во Ук раїни в за про по но ваній формі є пе ред ча -
сним. Для на бли жен ня норм за ко но дав ст ва з пи тань ре гу лю ван ня за хи с ту осо би -
с то го жит тя до міжна род них стан дартів, зо к ре ма, вве ден ня інсти ту ту при ват -
ності, не обхідно пе ре гля ну ти су час ну та сфор му ва ти но ву цілісну кон цепцію при -
ват ності на ос нові на пра цю вань вітчиз ня ної пра во вої си с те ми та міжна род но го
досвіду.
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О. М. СТРІЛЕЦЬ

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРА ВО ВИХ ЗВИ ЧАЇВ 
У СФЕРІ ПРИ ВАТ НО ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ

Роз кри ва ють ся особ ли вості за сто су ван ня пра во вих зви чаїв у сфері при ват но пра во -
во го ре гу лю ван ня. За зна чається, що ви ник нен ня при ват но пра во вої сфе ри відно син гро -
ма дян відбу лось ще за дов го до по яви пер ших «пи са них» пра во вих норм. Це слід пов’язу -
ва ти із не обхідністю по шу ку за собів, які б впли ва ли на ди наміку відповідних пра вовідно -
син та пра во вих станів, та за без пе чу ва ли б мож ливість спра вед ли во го та взаємо -
вигідно го ста но ви ща осіб. Зви чай як дже ре ло при ват но го пра ва виз нається більшістю
пра во вих си с тем світу. Особ ли ву роль відігра ють зви чаї діло во го обо ро ту, од нак їх за -
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сто су ван ня має уз го д жу ва ти ся із за ко но дав ст вом або пра ви ла ми торгівлі та ко -
мерційної діяль ності.

Клю чові сло ва: зви чай, пра вовідно си ни, при ват не пра во, торгівля.
Стри лец Е. Н. Ме с то и роль пра во вых обы ча ев в сфе ре ча ст но пра во во го ре гу -

ли ро ва ния
Рас кры ва ют ся осо бен но с ти при ме не ния пра во вых обы ча ев в сфе ре ча ст но пра во во -

го ре гу ли ро ва ния. От ме ча ет ся, что воз ник но ве ние ча ст но пра во вой сфе ры от но ше ний
граж дан со сто я лось за дол го до по яв ле ния пер вых «пись мен ных» пра во вых норм. Это
сле ду ет свя зы вать с не об хо ди мо с тью по ис ка средств, ко то рые бы вли я ли на ди на ми -
ку со от вет ст ву ю щих пра во от но ше ний и пра во вых со сто я ний, и обес пе чи ва ли бы воз -
мож ность спра вед ли во го и вза и мо вы год но го по ло же ния лиц. Обы чай как ис точ ник ча -
ст но го пра ва при зна ет ся боль шин ст вом пра во вых си с тем ми ра. Осо бую роль иг ра ют
обы чаи де ло во го обо ро та, при этом их при ме не ние долж но от ве чать за ко но да тель ст -
ву и пра ви лам тор гов ли и ком мер че с кой де я тель но с ти.

Клю че вые сло ва: обы чай, пра во от но ше ния, ча ст ное пра во, тор гов ля.
Strilets Olena. The place and role of legal consuetudes in the field of private legal reg-

ulation
In the article the features of application of legal consuetudes in the field of private legal

regulation are opened. Marked, that the origin of private legal field of relations took place yet
long before the accrual of the first «written» legal norms. It follows that it should be bind up
with the necessity of searching for the facilities that could influence the dynamics of the legal
relationships and legal states and would provide possibility of just and mutually beneficial
position of persons. A consuetude as source of private law is generally recognized in the
majority of legal systems of the world. The special role belongs to the trade customs that
should be applied in compliance with legislation or a course of dealing. 

Key words: consuetude, legal relationships, private law, trade.

Суспільні відно си ни, які ви ни ка ють у при ват но пра вовій сфері, на сьо -
годнішній час до статнім чи ном уре гу ль о вані пра во ви ми нор ма ми, про що
свідчить ве ли чез ний ма сив нор ма тив но-пра во вих актів. Ра зом із тим, пра во вий
зви чай про дов жує відігра ва ти роль ре гу ля то ра суспільних відно син у при ват но -
пра вовій сфері, оскільки суб’єкти при ват но пра во вих відно син мо жуть на бу ва ти
тих прав і обов’язків, ре алізація яких мо же відбу ва ти ся по за рам ка ми ви ключ но
нор ма тив но-пра во во го ре гу лю ван ня.

Те о ре тич не ро зуміння пра во во го зви чаю вип ли ває із уяв лень про зви чаєве
пра во як су купність пра вил по ведінки, які не про го ло шу ють ся дер жа вою, од нак
ни ми мо жуть по слу го ву ва ти ся учас ни ки пра во вих відно син, оскільки во ни є ус -
та ле ни ми стійки ми нор ма ми, що ре гу лю ють ту ча с ти ну ма теріаль них прав і
обов’язків, яка мо же і не бу ти санкціоно ва на дер жа вою.

Як відо мо, ви ник нен ня при ват но пра во вої сфе ри відно син гро ма дян відбу лось
ще за дов го до по яви пер ших «пи са них» пра во вих норм. Це пов’яза но із не -
обхідністю по шу ку за собів, які б уп ли ва ли на ди наміку відповідних пра вовідно -
син та пра во вих станів, та за без пе чу ва ли б мож ливість спра вед ли во го та взаємо -
вигідно го ста но ви ща осіб. У цьо му ра курсі, відо мий вче ний XIX ст. Г.Ф. Шер ше -
не вич за зна чав, що у тор го во му по буті, за різно маніття відно син, при постійно му
ви ник ненні но вих форм угод за ко но да вець відчу ває се бе не здат ним всти га ти за
жит тям і то му, зібрав ши та за твер див ши ча с ти ну тор го вель них зви чаїв юри дич -
но го ха рак те ру, зберігає за зви чаєм пра во твор чу си лу, на да ю чи йо му пе ре ва гу над
цивільним за ко ном. Ра зом із тим, іноді, усвідо млю ю чи не обхідність до ве с ти до
відо ма існу ючі тор го вельні зви чаї, за ко но да вець у той же час не зва жується на да -
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ти їм санкцію за ко ну, оскільки ще не до стат ньо упев не ний у їх відповідності пра -
восвідо мості суспільства. А то му ви ко ри с то вує оригіна ль ний спосіб – офіційне
ви дан ня де я ких зви чаїв, не на да ю чи їм пря мо си ли за ко ну1.

Фор му ван ня зви чаєвих норм у тор го вель них відно си нах не обхідно у пер шу
чер гу пов’язу ва ти із особ ли во с тя ми кож но го ви ду торгівлі, оскільки кожній із них
вла с тиві спе цифічні ри си, ус та лені пра ви ла по ведінки то що. Са ме че рез постійне
за сто су ван ня од них і тих же пра вил у пев но му виді торгівлі зу мо ви ло по яву ди -
хо томії зви чаєвих норм та пра во вих норм, які пе ре бу ва ють у взаємозв’яз ку та
взаємо до пов ню ють одні од них. Це дає привід ствер д жу ва ти, що пра вові зви чаї у
при ват но му праві ма ють свою дав ню історію ви ко ри с тан ня і до три ман ня, і са ме
це дає підста ви для роз гля ду на на уко во му рівні пи тан ня про місце та роль пра во -
вих зви чаїв у су часній сфері при ват но пра во во го ре гу лю ван ня.

Вра хо ву ю чи це, важ ли во відзна чи ти не обхідність роз ме жу ван ня зви чаїв та за -
ве де но го по ряд ку у тор го вель них спра вах. Як що пра вові зви чаї но сять юри дич -
ний ха рак тер, то за ве де ний по ря док пе ред ба чає вчи нен ня фак тич них дій, які не
впли ва ють на юри дич ну сто ро ну кон крет но го при ват но го пра вовідно шен ня. 

Вар то за ува жи ти, що зви чай як фор ма цивільно го пра ва (цивільно го за ко но -
дав ст ва) виз нається у більшості пра во вих си с тем, і, на сам пе ред, си с тем при ват -
но го пра ва. Ра зом з тим, як що Цивільний ко декс УРСР 1963 ро ку містив ли ше
згад ку про де які ви ди зви чаїв (пра ви ла соціалістич но го жит тя, мо ральні прин ци -
пи суспільства, яке бу дує ко мунізм; стат тя 5), то Цивільний ко декс Ук раїни 2003
ро ку дає по нят тя зви чаю, виз на ча ю чи йо го як пра ви ло по ведінки, ко т ре не вста -
нов ле не ак та ми цивільно го за ко но дав ст ва (хо ча і мо же бу ти зафіксо ва не у
відповідно му до ку менті), але є ус та ле ним у певній сфері цивільних відно син. За -
леж но від ха рак те ру пра во во го зви чаю мож на ви о кре ми ти декілька йо го видів:
міжна родні зви чаї; зви чаї внутрішньо дер жавні; зви чаї, що ґрун ту ють ся на зви -
чаєво му праві; су до вий зви чай; зви чаї діло во го обігу (обо ро ту); місцеві зви чаї;
зви чай національ ної мен ши ни та ін. Де які зі зви чаїв фіксу ють ся у відповідно му
до ку ментів (на при клад, зви чаї роз поділу за галь ної аварії ко дифіко вані у Йорк-
Ант вер пенсь ких пра ви лах, а та кож закріплені у Ко дексі тор го во го мо ре плав ст ва;
де які су дові зви чаї зафіксо вані у по ста но вах Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни).
Але інші зви чаї у до ку мен тах не фіксу ють ся, а ма ють ха рак тер пра во вих аксіом,
що зви чай но бе руть ся до ува ги учас ни ка ми цивільних відно син. Зви чаї мо жуть
ма ти ха рак тер кон крет но го пра ви ла. Але во ни мо жуть та кож бу ти ок рес лені у за -
галь но му ви гляді. На при клад, пра ви ло, вста нов ле не ч. 4 ст. 13 ЦК Ук раїни, пе ред -
ба чає, що при здійсненні цивільних прав осо ба по вин на до дер жу ва ти ся «мо раль -
них за сад суспільства». Оче вид но, що «мо ральні за са ди суспільства» є ка те горією
зви чаєво го пра ва, якій на да на обов’яз ко ва си ла нор мою за ко ну. Ра зом з тим, ця ка -
те горія ви ма гає до дат ко во го тлу ма чен ня, а, от же, по тре бує з’ясу ван ня су куп ності
кон крет них зви чаїв, що виз на ча ють мо ральні за са ди суспільства (по ло жен ня
релігії, яка домінує у цьо му суспільстві; гу манітарні цінності, прий няті у ньо му
то що)2.

За сто су ван ня зви чаїв у ре гу лю ванні цивільних пра вовідно син має своїм
підґрун тям їх ши ро ке за сто су ван ня у міжна родній торгівлі. Про це, зо к ре ма, за -
зна чається у Кон венції ООН про до го во ри міжна род ної купівлі-про да жу. Тор гові,
пор тові та інші зви чаї ча сом ко дифіку ють ся та уніфіку ють ся. Пев ним при кла дом
та кої уніфікації є роз роб лені Міжна род но го тор го вою па ла тою Міжна родні пра -
ви ла тлу ма чен ня тор го вих термінів (Інко термс)3.
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Відо мо, що скла до вим інсти ту том зо бов’язаль но го пра ва є інсти тут до -
говірних зо бов’язань. У пра во во му ре гу лю ванні ди наміки до говірно го зо -
бов’язан ня зви чай посідає спе цифічне місце, що слід пов’язу ва ти із особ ли во с тя -
ми йо го ви ко ри с тан ня при ви ко нанні да но го ви ду зо бов’язань. Як уже за зна ча -
лось, за галь не по ло жен ня зви чаю у си с темі дже рел цивільно го пра ва виз на че но
стат тею 7 ЦК Ук раїни, виділя ю чи при цьо му зви чай діло во го обо ро ту.

Під зви чаєм діло во го обо ро ту, що мо же бу ти за сто со ва ний су дом при
вирішенні спо ру, який вип ли ває із підприємниць кої діяль ності, не обхідно ро -
зуміти як не пе ред ба че не за ко но дав ст вом або до го во ром до стат ньо виз на че не у
своєму змісті, ши ро ко за сто со ва не у підприємницькій діяль ності пра ви ло по -
ведінки. Зви чай діло во го обо ро ту мо жу бу ти за сто со ва ний не за леж но від то го, чи
зафіксо ва ний він у яко му-не будь до ку менті (над ру ко ва ний, ви кла де ний у рішенні
су ду з кон крет ної спра ви то що). У ви пад ках, ко ли суспільні відно си ни, які вхо -
дять до пред ме ту цивільно го пра ва, не уре гу ль о вані за ко но дав ст вом або зго дою
сторін або відсутній відповідний зви чай діло во го обо ро ту, тоді за сто со вується
цивільне за ко но дав ст во, яке ре гу лює подібні відно си ни (ана логія за ко ну)4.

Ст. 526 ЦК Ук раїни виз на че но, що зо бов’язан ня має ви ко ну ва ти ся на леж ним
чи ном відповідно до умов до го во ру та ви мог цьо го Ко дек су, інших актів
цивільно го за ко но дав ст ва, а за відсут ності та ких умов та ви мог – відповідно до
зви чаїв діло во го обо ро ту або інших ви мог, що зви чай но став лять ся.

З при во ду ви ще ви кла де но го існу ють дві про ти лежні дум ки, яки ми виз на ють -
ся або не виз на ють ся ділові зви чаї дже ре ла ми цивільно го пра ва. Так, існує дум ка,
що самі по собі ділові зви чаї не є дже ре лом цивільно го пра ва, про те у ви пад ку
санкціону ван ня дер жа вою діло во го зви чаю він на би рає юри дич ної си ли пра во вої
нор ми і вхо дить до си с те ми цивільно го за ко но дав ст ва5.

Вітчиз ня ний вче ний Т.В. Бод нар за ува жує, що за ко но да вець не ви прав да но об -
ме жив мож ливість за сто су ван ня зви чаїв при ви ко нанні зо бов’язан ня ли ше зви ча -
я ми діло во го обо ро ту. Ос танні вла с тиві для ви ко нан ня до го ворів, що ук ла да ють -
ся у сфері гос по да рю ван ня, про те, крім ко мерційних (гос по дарсь ких) до го ворів,
учас ни ки цивільних відно син ук ла да ють чи ма ло до го ворів, спря мо ва них на за до -
во лен ня осо би с тих, спо жив чих по треб (до го ворів спо жи ван ня). Умо ви ви ко нан ня
зо бов’язань за та ки ми до го во ра ми мо жуть виз на ча ти ся зви ча я ми (зо к ре ма, місце -
ви ми зви ча я ми і тра диціями, зви ча я ми національ них мен шин), але ця об ста ви на
не знай ш ла відо б ра жен ня в за коні6.

Зви чаї у до говірних зо бов’язан нях до стат ньо по ши рені на прак тиці і про це
свідчить ви ко ри с тан ня та ких термінів у нор ма тив но-пра во вих ак тах та міжна род -
но-пра во вих до ку мен тах як зви чаї, тор гові зви чаї, чесні зви чаї, зви чаї пор ту то що
(Ко декс тор го вель но го мо ре плав ст ва Ук раїни, За ко ни Ук раїни «Про за хист еко -
номічної кон ку ренції», «Про тор го во-про мис лові па ла ти в Ук раїні»).

Зви чаї діло во го обо ро ту наділені оз на ка ми, які сфор му ль о вані за до по мо гою
оціноч них ка те горій (пра ви ло по вин но ши ро ко за сто со ву ва ти ся), або та ки ми, що
чітко виз на чені (за сто су ван ня у певній сфері підприємництва, ле галь на не пе ред -
ба ченість, не фор малізо ваність, підпо ряд ку ван ня обов’яз ко вим пра ви лам за ко но -
дав ст ва та умо вам до го во ру). При виз нанні пра ви ла тор го вим зви чаєм найбільшу
складність скла да ють оціночні оз на ки. Так, з’ясу ван ня за тим чи іншим пра ви лом
ха рак те ру та ши ро ко го за сто су ван ня поєдна но го із вста нов лен ням су куп ності
різних об ста вин, у то му числі: час йо го ви ник нен ня, стабільність (стійкість) існу -
ван ня, од но манітність та мож ливість ди наміки змісту, ступінь по ши рю ва ності у
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діло вих ко лах, роз пов сю д жен ня (ступінь виз нан ня), ча с то та за сто су ван ня
(постійність до три ман ня, ба га то ра зовість, си с темність), ви ключність (відсутність
аль тер на тив та кон ку ренції зі сто ро ни інших зви чай них пра вил). Не обхідно вра -
хо ву ва ти і внутрішні зв’яз ки між ци ми об ста ви на ми7.

Зви чай діло во го обо ро ту найбільш ча с то за сто со вується у зовнішній торгівлі,
особ ли во у морсь ко му пе ре ве зенні. Міжна род на тор го ва па ла та си с те ма ти зує та
публікує у збірни ках зви чаї для фа куль та тив но го за сто су ван ня підприємця ми (на -
при клад, Інко термс, Уніфіко вані пра ви ла і зви чаї для до ку мен тар них ак ре ди тивів
та ін.). Такі збірни ки са мостійної юри дич ної си ли не ма ють і за сто со ву ють ся
тільки при на яв ності на них по си лан ня у до го ворі. 

Від терміну «зви чай» слід відме жо ву ва ти «зви чай не». Ос таннє зустрічається
у відповідних нор мах про цивільно-пра вові зо бов’язан ня – «зви чайні ціни», «зви -
чайні ви мо ги», «зви чай но прий няті терміни».

Особ ли ва роль на ле жить пра во во му зви чаю у ре гу лю ванні еко номічних інсти -
тутів (на при клад, до го во ру лізин гу, де я ких банківських, стра хо вих опе рацій, ук -
ла ден ня до го ворів у зовнішньо е ко номічній сфері). Як що йдеть ся, на при клад, про
ре гу лю ван ня стра хо вих відно син, то йо го за лу чен ня по яс нюється відсутністю у
національній пра вовій си с темі норм, при свя че них інсти ту ту пе ре ст ра ху ван ня,
який ча с то за сто со вується за уча с тю за рубіжних кон тра гентів. То му для пе ре ст -
ра ху ван ня зви чай діло во го обо ро ту, по ряд із уз ви чаєнням, є до стат ньо по ши ре -
ним дже ре лом пра ва. У пря мо му стра ху ванні він зустрічається в ос нов но му при
про ве денні про це дур стра хо во го розсліду ван ня, оцінки стра хо во го ри зи ку і т.д. За
за галь ним пра ви лом, зви чаї діло во го обо ро ту ви ко ну ють ся у си лу звич ки. Од нак,
бу ду чи дже ре лом пра ва, у то му числі стра хо во го, зви чай по ви нен бу ти санкціоно -
ва ний дер жа вою. Існу ють різні фор ми дер жав но го санкціону ван ня зви чаю – по -
си лан ня на ньо го у за ко но давстві, вказівка у су довій прак тиці. Зви чаї діло во го
обо ро ту відно сять ся до пра во вих зви чаїв, що відрізняє їх від тра дицій та за ве де -
но го по ряд ку. То му при вирішенні спірних си ту ацій, які ви ни ка ють у про цесі ук -
ла ден ня, ви ко нан ня та при пи нен ня до го ворів, су да ми мо жуть прий ма ти ся у якості
пра во вих норм існу ючі пра ви ла по ведінки8. 

М.І. Ми хай лов роз гля дає співвідно шен ня прак ти ки обігу век селів та зви чаїв
діло во го обо ро ту як дже ре ла пра ва. Ав тор за зна чає, що при ви ко ри с танні зви чаїв
діло во го обо ро ту не обхідно вра хо ву ва ти відповідні пра вові оз на ки, які да ють
підста ви для ви ко ри с тан ня зви чаїв у сфері обігу век селів. При цьо му, відно си ни
між век се ле дав цем та век се ле дер жа те лем з пи тань їх взаємовідно син до сих пір
мо жуть ґрун ту ва ти ся на ус та ле них зви ча ях діло во го обо ро ту9. 

Про дов жу ю чи роз гляд пи тан ня що до місця та ролі зви чаїв у при ват но пра во -
во му ре гу лю ванні суспільних відно син, не обхідно звер ну ти ува гу на роль ос -
танніх у ре гу лю ванні і акціонер них відно син. На дум ку російсько го дослідни ка
Г.В. Це по ва, у внутрішньо акціонер них відно си нах зви чаї діло во го обо ро ту не є
дже ре ла ми пра во во го ре гу лю ван ня, оскільки по ря док діяль ності акціонер них то -
ва риств вста нов люється ви ключ но за ко но дав ст вом. Що до зовнішньої діяль ності
акціонер них то ва риств, то у та ких відно си нах мо жуть за сто со ву ва ти ся ті зви чаї
діло во го обо ро ту, на які во ни спи ра ють ся у взаємовідно си нах з інши ми ко -
мерційни ми ор ганізаціями10.

Від пра во во го зви чаю як дже ре ла пра ва слід відме жо ву ва ти по нят тя «тор го ве
уз ви чаєння». Під тор го вим уз ви чаєнням ро зуміється пра ви ло, яке фак тич но вста -
нов люється між учас ни ка ми до го во ру, що ви ко ри с то вується для виз на чен ня волі
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сторін, яка не знай ш ла сво го пря мо го відо б ра жен ня у до го ворі. Як що зви чай є
дже ре лом пра ва, то уз ви чаєння ним не виз нається. Це ли ше спосіб тлу ма чен ня
до го во ру, ви хо дя чи із по пе ред ньої по ведінки учас ників до говірних відно син. 

При ди фе ренціації пра во вих зви чаїв та уз ви чаєнь при за галь но му єди но му
підході є і відмінності. За сто су ван ня уз ви чаєнь – про це ду ра юри ди зації не пра во -
вих зви чаїв, об ме же на до говірною сфе рою та ви пад ка ми, ко ли у праві ут во -
рюється про га ли на та не пра цює ні один із пра во вих ре гу ля торів. Пра ви ло уз ви -
чаєння ґрун тується на зви чайній прак тиці взаємовідно син «се редніх та аб ст ракт -
них кон тра гентів», а не на особ ли во с тях взаємовідно син учас ників кон крет но го
до го во ру, в іншо му ви пад ку зник не ме жа між уз ви чаєнням та за ве де ним по ряд -
ком. Оскільки та ка прак ти ка не офіційна, уз ви чаєння ви ко ри с то вується тільки як
спосіб вста нов лен ня відсутніх у до го ворі умов, як інди ка тор ти по вих
взаємовідно син кон тра гентів. За сто су ван ня уз ви чаєння за ле жить від її сприй нят -
тя учас ни ка ми кон крет но го до го во ру, то му уз ви чаєння має бу ти відо мим кон тра -
ген там. Тільки за умо ви пря мо го або не пря мо го йо го сприй нят тя відповідне пра -
ви ло на бу ває індивіду аль но го пра во во го зна чен ня та обов’яз ко вості. Пра во вий
зви чай та уз ви чаєння – пра ви ла, які ство рені са мим жит тям: публічні ор га ни мо -
жуть ли ше на да ва ти офіційний ха рак тер де я ким зви чай ним пра ви лам, зо к ре ма
шля хом їх об роб ки (уза галь нен ня та до ку мен ту ван ня в цілях уніфікації),
санкціону ван ня і тим са мим пе ре ве ден ня із зви чай них ре гу ля торів у пра во вий
зви чай, обліку та ви ко ри с тан ня при роз робці пра вил національ них нор ма тив но-
пра во вих актів та міжна род них нор ма тив них до го ворів. Про ти с тав лен ня пра во -
вих зви чаїв та уз ви чаєнь не аб со лют не, відо мим є навіть по си лен ня цієї па ри
третім ком по нен том – не пра во вим зви чаєм, який у той же час про ти с тав ляється
уз ви чаєнню. Так, вка зу ють, що пра во вий (санкціоно ва ний) зви чай на відміну від
уз ви чаєння має обов’яз ко ву юри дич ну си лу та є дже ре лом національ но го і міжна -
род но го при ват но го пра ва, але у рам ках тре тьої пра во вої си с те ми (транс -
національ но го ко мерційно го пра ва, су час но го lex mercatoria), зви чай міжна род ної
торгівлі об’єднує усі пра ви ла, які за леж но від їх зна чи мості та рівня за сто су ван -
ня мо жуть бу ти влас не зви ча я ми, уз ви чаєння ми, а та кож за ве де ним по ряд ком.
Особ ливість всіх цих пра вил у то му, що во ни не є пра во ви ми нор ма ми, то му при
не обхідності підкрес ли ти юри дич ну обов’яз ковість пра ви ла ве дуть мо ву про пра -
вові зви чаї11.

Та ким чи ном, пра вові зви чаї про дов жу ють відігра ва ти особ ли ву роль у ре гу -
лю ванні різних за сфе рою ви ник нен ня при ват но пра во вих відно син. Суб’єкти
при ват но го пра ва звер та ють ся до зви чаїв як до дже ре ла ус та ле них тор го вих, ко -
мерційних відно син. Із ви ко ри с тан ням пра во вих зви чаїв, сто ро ни до говірних зо -
бов’язань на бу ва ють більш ши ро ких дис по зи тив них прав, що, відповідно, за без -
пе чує та га ран тує сво бо ду при ват но пра во вих відно син.
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О. М. ВО ЛО ЩЕН КО-ВІСЛО БО КО ВА

СПО СО БИ ЗА ХИ С ТУ ПРАВ МО НА С ТИРІВ НА ЗЕ МЕЛЬНІ ДІЛЯН КИ 
НА ЛІВО БЕ РЕЖНІЙ УК РАЇНІ У XVII–XVIII СТ.

Аналізується ре алізація мо на с ти ря ми пра ва на за хист май на, зо к ре ма, зе мель них
маєтків на Ліво бе режній Ук раїні у XVII–XVIII ст. Здійсне но ог ляд за ко но дав чих актів
за зна че но го періоду, що виз на ча ли ста тус мо на с тирів у цивільно-пра во во му про цесі.
Ав тор до хо дить вис нов ку про існу ван ня зміша но го, адміністра тив но-су до во го, по ряд -
ку за хи с ту зе мель них прав мо на с тирів. Ви яв ле но кон кретні спо со би за хи с ту прав мо на -
с тирів на зе мельні ділян ки з по си лан ням на архівні дже ре ла. Виз на че но та кож спо со би
за хи с ту, до яких мо на с тирі не вда ва ли ся.

Во ло щен ко-Вис ло бо ко ва О.Н. Спо со бы за щи ты прав мо на с ты рей на зе мель ные
уча ст ки на Ле во бе реж ной Ук ра и не в XVII–XVIII вв.

Ана ли зи ру ет ся ре а ли за ция мо на с ты ря ми пра ва на за щи ту иму ще ст ва, в ча ст но с -
ти, зе мель ных име ний на Ле во бе реж ной Ук ра и не в XVII–XVIII вв. Осу ще ств лен об зор
за ко но да тель ных ак тов ука зан но го пе ри о да, ко то рые оп ре де ля ли ста тус мо на с ты рей
в граж дан ско-пра во вом про цес се. Ав тор при хо дит к вы во ду о су ще ст во ва нии сме шан -
но го ад ми ни с т ра тив но-су деб но го, по ряд ка за щи ты зе мель ных прав мо на с ты рей. Вы -
яв ле но кон крет ные спо со бы за щи ты прав мо на с ты рей на зе мель ные уча ст ки со ссыл -
кой на ар хив ные ис точ ни ки. Оп ре де ле ны так же спо со бы за щи ты, ко то рые мо на с ты -
ры не ис поль зо ва ли.

Voloshchenko-Vislobokova Olga. Ways to protect the rights of the monasteries of land
in Left-Bank Ukraine in XVII–XVIII centuries

This article analyzes the implementation by the monasteries their right of protection of
property, including land estates in Left-Bank Ukraine in XVII–XVIII centuries. The review of
legislation of the period, that determined the status of the monasteries in the civil legal process
has been done. The author concludes the existence of mixed, administrative and judicial, order
of protection of land rights of monasteries. The specific ways of protection the right on the
monasteries land were found with reference to archival sources. Defined as methods of pro-
tection, which the monastery was not used.

Розділ 2
ІСТОРІЯ  ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА

© ВО ЛО ЩЕН КО-ВІСЛО БО КО ВА Оль га Ми ко лаївна – кан ди дат юри дич них на ук,
до цент ка фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва Київсько го універ си те ту пра ва
Національ ної ака демії на ук Ук раїни



Для Ук раїни, як соціаль но-пра во вої дер жа ви, на су час но му етапі особ ли во го
зна чен ня на бу ває вив чен ня і пе ре ос мис лен ня по зи тив но го досвіду ми ну ло го у
сфері ста нов лен ня те орії і прак ти ки ук раїнсько го пра ва та вра ху ван ня на бу то го
досвіду у про цесі роз бу до ви вітчиз ня ної пра во вої си с те ми. Вив чен ня та ак ту -
алізація істо рич ної спад щи ни має не тільки істо ри ко-пізна валь не, але й прак тич -
но-при клад не зна чен ня, оскільки про бле ми, з яки ми сьо годні сти кається ук -
раїнське суспільство, пев ною мірою по вста ва ли в ми ну ло му в іншій соціаль но-
політичній і ду хов но-куль турній пло щині, що їх зу мов лю ва ла. 

У та ких умо вах ви ни кає по тре ба вра ху ва ти національ ний істо рич ний досвід у
сфері пра во во го ре гу лю ван ня цер ков но-дер жав них відно син. Підви ще ний інте -
рес до про бле ми сьо годні пов’яза ний, зо к ре ма, з по шу ка ми су час них про гре сив -
них мо де лей пра во вих відно син у сфері цер ков ної влас ності на не ру хо ме май но,
в т.ч. на зе мельні ділян ки, що підтвер д жує ак ту альність об ра ної про бле ма ти ки у
за про по но ваній статті.

Тож, ме тою да ної статті є виз на чен ня спо собів за хи с ту прав на зе мельні ділян -
ки на Ліво бе режній Ук раїні, до яких вда ва ли ся мо на с тирі у XVII–XVIII ст.

Висвітлен ню ок ре мих ас пектів за хи с ту прав мо на с тирів на зе мельні маєтки
при свя ти ли свої ро бо ти такі дослідни ки, як А. Діанін1, І. Те ли чен ко2, М. Слаб чен -
ко3, І. Чер кась кий4, А. Па шук5 та ін. Са ме ро бо та ос тан нь о го за ли шається най -
повнішим досліджен ням про су до устрій та су до чин ст во XVII–XVIII ст. Але най -
важ ливішим дже ре лом для досліджен ня оз на че ної про бле ма ти ки є оригінальні
до ку мен ти і ма теріали, зо к ре ма, скар ги, кло по тан ня, по зо ви, рішен ня судів та ін.,
що є до ступ ни ми для нас за вдя ки архівним фон дам, а та кож періодичній літе ра -
турі то го ча су, у то му числі офіційним дру ко ва ним ви дан ням.

На Ліво бе режній Ук раїні у XVII–XVIII ст. за ко но дав ст вом за без пе чу ва лись
умо ви за хи с ту пра ва влас ності на зем лю. Мо на с тирі як суб’єкти цивільних пра -
вовідно син у ті ча си прирівню ва лись до світських влас ників. Во ни підпо ряд ко ву -
ва лись всім пра ви лам ве ден ня справ в су дах, тоб то термінам по дан ня апе ляційних
скарг, вста нов лен ня строків земсь кої дав ності та ін., які закріплю ва ли дже ре ла
пра ва, що ма ли чинність на ук раїнських зем лях6. 

За виз нан ням більшості дослідників «ста ро го ук раїнсько го» су до во го про це -
су, та на підставі оп раць о ва них архівних ма теріалів, мож на ствер д жу ва ти, що ос -
нов ним дже ре лом пра ва при розв’язанні зе мель них спорів мо на с тирів був Ли -
товсь кий ста тут 1588 р. Це підтвер д жу ють, зо к ре ма, такі архівні ма теріали, як
рішен ня судів7. Та кож за сто со ву ва лись нор ми маг де бурзь ко го пра ва у ви пад ках,
ко ли однією з сторін ви с ту пав міща нин або спе ре ча лись між со бою міські мо на -
с тирі. 

По ря док за хи с ту зе мель них прав та кож ре гу лю ва ли ука зи та роз по ря д жен ня
су до во-адміністра тив них ус та нов: Ма ло російської ко легії (1722–1727;
1764–1786), Ге ть мансь ко го правління, Правління ге ть мансь ко го уря ду
(1734–1750) та ін. 

Мо на с тирі, як суб’єкти цивільних пра вовідно син, ма ли пра во на за хист. Їм бу -
ла на да на мож ливість за сто со ву ва ти за хо ди пра во охо рон но го ха рак те ру для
віднов лен ня по ру ше них чи ос по рю ва них прав. По-пер ше, во ни ви ма га ли усу нен -
ня по ру шень їх прав на зем лю, навіть як що ці по ру шен ня не бу ли пов’язані з поз -
бав лен ням пра ва во лодіння зе мель ною ділян кою. У цивільно му праві та кий
спосіб за хи с ту но сить на зву не га тор но го по зо ву. Він по да вав ся у ви пад ках, ко ли
мо на с тир мав зе мель ну ділян ку у своєму во лодінні, але дії інших осіб пе ре шко д -
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жа ли йо му вільно її ви ко ри с то ву ва ти або роз по ря д жа тись нею. На при клад, мо на -
с тирі ви ма га ли без пе реш код но го здійснен ня шин ку ван ня на влас них зем лях, тоб -
то ви роб ництва та про да жу горілча ної про дукції з влас ної си ро ви ни8. В да но му
ви пад ку дії магістра ту пе ре шко д жа ли мо на с ти рю вільно ко ри с ту ва тись зем лею,
оскільки влас ник мав пра во одер жу ва ти з на леж но го йо му май на ко рисні вла с ти -
вості шля хом здійснен ня будь-якої діяль ності, в т.ч. гос по дарсь кої, а од ним з
видів гос по дарсь кої діяль ності бу ло шин ку ван ня.

Іншим ефек тив ним спо со бом за хи с ту прав на зем лю бу ло ви тре бу ван ня май -
на з чу жо го не за кон но го во лодіння. Цей спосіб за хи с ту та кож вже був відо мий на
XVII ст. Він по ля гав у по данні по зо ву не во лодіючо го влас ни ка до не за кон но во -
лодіючо го не влас ни ка з ме тою віднов лен ня по ру ше но го во лодіння річчю шля хом
ви лу чен ня її у на турі. Та кий по зов на зи вається вінди каційним й по дається у ви -
пад ках са мовільно го зай нят тя зе мель ної ділян ки. Мо на с тирі ви с ту па ли й по зи ва -
ча ми й відповіда ча ми за ци ми по зо ва ми. Так, у 1772 р. Києво-Пе черсь ка ла в ра ви -
ма га ла по вер нен ня зе мель ної ділян ки в Пе ре я славсь ко му пол ку від бун чу ко во го
то ва ри ша Трах те мирівської сотні Ми хай ла Гри не ви ча9. Ча с то не за кон ним во -
лодіючим не влас ни ком зе мель од но го мо на с ти ря був інший мо на с тир або мо на с -
тирі. На при клад, в 1752 р. Києво-Ми хайлівський мо на с тир ви ма гав по вер нен ня
землі, яку за хо пив Києво-Ме жигірський мо на с тир10. В 1760 р. Києво-Бо го словсь -
кий мо на с тир ви ма гав по вер нен ня зе мель від Києво-Воз не сенсь ко го та Києво-
Ми хайлівсько го мо на с тирів11та ба га то ін.12 За вінди каційни ми по зо ва ми по зи ва -
ча ми до мо на с тирів бу ли та кож фізичні осо би-влас ни ки зе мель них діля нок. Так,
В 1714 р. ко за ки-меш канці с.Ба ничі Глухівської сотні Ніженсь ко го пол ку ви ма га -
ли по вер ну ти землі, при леглі до цьо го се ла у Глухівсько го Пе т ро павлівсько го мо -
на с ти ря13. Два військові кан це ля ри с ти в 1759 р. у Києво-Ми хайлівсько го мо на с -
ти ря ви ма га ли по вер нен ня с.Бо дак ва, ча с ти ни с.Хрулі та ху то ра Вет калівка (Сен -
чансь кої сотні Лу бенсь ко го пол ку)14та ба га то ін., де мо на с тирі ви с ту па ли
відповіда ча ми15.

По-тре те, виз нан ня прав на зем лю як спосіб за хи с ту за сто со ву вав ся, ко ли у
інших осіб ви ни ка ли сумніви що до на яв ності у мо на с тирів пев но го суб’єктив но -
го зе мель но го пра ва. Суб’єктив не пра во ос по рю ва лось чи за пе ре чу ва лось че рез
на явність та ких сумнівів чи відсутність або втра ту на леж них пра во вста нов лю ю -
чих до ку ментів на зе мель ну ділян ку. Та кож трап ля ло ся так, що не виз на ченість
суб’єктив но го пра ва на зем лю при зво ди ла до не мож ли вості її ви ко ри с тан ня або
пе ре шко д жа ла та ко му ви ко ри с тан ню. Виз нан ня пра ва бу ло за со бом усу не ня не -
виз на че ності у взаємовідно си нах суб’єктів, ство рен ня не обхідних умов для йо го
ре алізації і за побіган ня дій з бо ку третіх осіб, що пе ре шко д жа ли йо го нор маль но -
му здійснен ню.

Ви мо га по зи ва ча що до виз нан ня пра ва за зви чай бу ла спря мо ва на або до су ду,
або до ми т ро по ли та (як що сто ро на ми бу ли мо на с тирі), або до ге ть ма на чи ца ря,
які ма ли офіційно підтвер ди ти на явність чи відсутність ос по рю ва но го пра ва.
Рідше ви мо га по зи ва ча бу ла спря мо ва на до відповіда ча, але підтвер ди ти на -
явність або відсутність ос по рю ва но го пра ва мав су до во-адміністра тив ний ор ган.
Ре алізація да но го пра ва на за хист здійсню ва ла ся шля хом по дан ня по зо ву, скар ги,
кло по тан ня, про хан ня про виз нан ня за мо на с ти ря ми кон крет но го зе мель но го пра -
ва – най частіше пра ва влас ності. 

Виз нан ня су дом прав на зем лю бу ло не обхідно тоді, ко ли, по-пер ше, пра во -
вста нов лю ючі до ку мен ти бу ли відсутні. Це мож на проілю с т ру ва ти та ким при -
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кла дом. В 1722 р. Домніцький мо на с тир звер нув ся до су ду з по зо вом до пев но го
ко за ка про виз нан ня пра ва влас ності, за зна ча ю чи при цьо му, що у відповіда ча
відсутні пра во вста нов лю ючі до ку мен ти на спірну зе мель ну ділян ку: «ни на да чи,
ни куп ли, ни зай ми, не за ме ни, ни да ру и ни дол го вую зем лю, ни по са гом за же -
ною одер жан ною»16. На жаль, на ве де не дже ре ло не уточ нює, до якої су до вої
інстанції був по да ний по зов та як бу ло виріше но да ну спра ву. Про те, важ ли вим в
да но му ви пад ку є са ма згад ка про по дан ня до су ду мо на с ти рем по зо ву, об грун то -
ва но го відсутністю у відповіда ча пра во вста нов лю ю чих до ку ментів з ме тою виз -
нан ня пра ва на зем лю. 

Та кож пра во на да ний вид за хи с ту, по-дру ге, ре алізо ву ва лось шля хом по дан -
ня відповідних по зовів за на яв ності сумнівів що до пра ва влас ності на зе мель ну
ділян ку. На при клад, в 1748 р. Києво-Братсь кий мо на с тир звер нув ся до Київсько -
го ми т ро по ли та з скар гою на Софіївський мо на с тир про по нов лен ня по ру ше но го
пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку в м.Трипіллі «по бли зу з Стай ка ми». Ми т ро -
по ли том бу ло при зна че не про ве ден ня слідства та ство рен ня комісії по роз ме жу -
ван ню зе мель. Ре зуль та ти роз ме жу ван ня не за довільни ли скарж ни ка й він знов, в
1765 р., звер нув ся до ми т ро по ли та. Ре зуль та ти ро бо ти комісії, ство ре ної ос тан нь -
ою, ми т ро по лит підпи сав осо би с то в 1768 р., то му кофлікту ючі сто ро ни зму шені
бу ли виз на ти її ре зуль та ти17. Та ким чи ном, бу ло ре алізо ва не пра во на за хист шля -
хом по дан ня скар ги про виз нан ня пра ва влас ності. У даній справі один мо на с тир
мав сумнів що до за кон ності во лодіння іншим мо на с ти рем всьо го об ся гу зе мель -
ної ділян ки. Ми т ро по ли том бу ло виз на не пра во влас ності мо на с ти ря – кож но го –
на виз на че ну ча ст ку ос по рю ва ної зе мель ної ділян ки. 

Подібних справ опи са но у на уковій літе ра турі чи ма ло, але й не о пи са них та -
кож ба га то зберігається в архівних фон дах. По яс ни ти це мож на тим, що мо на с -
тирі в та кий спосіб на ма га ли ся от ри ма ти виз нан ня пра ва влас ності на ті зе мельні
ділян ки, на які або не ма ли пра во вста нов лю ю чих до ку ментів, або у по зи вачів
існу вав сумнів що до ау тен тич ності та ких до ку ментів. Такі сумніви, за твер д жен -
ням О. Ла за ревсь ко го, від по чат ку ХVІІІ ст. ви ни ка ють все частіше18 у ре аль них
та по тенціаль них по зи вачів.

Спо со бом за хи с ту прав на зем лю, який та кож за сто со ву вав ся у досліджу ва ний
період бу ло відшко ду ван ня збитків, за подіяних як пра вомірни ми, так і не пра -
вомірни ми діями. Це, зо к ре ма, бу ло вре гу ль о ва но нор ма ми Ли товсь ко го ста ту ту
1588 р., ар ти ку ла ми 97-100 розділу 419. За сто су ван ня цьо го спо со бу за хи с ту
підтвер д жу ють як рішен ня судів, так й універ са ли ге ть манів. Так, Б.Хмель ниць -
кий в універ салі від 30 ли с то па да 1651 р. вста нов лює се ля нам Мак симівки спла -
чу ва ти по виність, «відда ва ти по слуш ництво», Київсько му Пу с тин но-Микільсько -
му мо на с ти рю, оскільки маєтки, по да ро вані йо му кти то ра ми бу ли «от ня тые» пев -
ни ми «па на ми», про що існу ють відповідні «де к ре та су до вые в кни гах зем ских и
грод ских и три бу наль ских», тоб то землі бу ли відчу жені у мо на с ти ря за рішен ням
су ду та «мес це све тое през час не ма лых мно го шкод по но си ло» – про тя гом ос тан -
нь о го ча су за зна ло знач них збитків20. Тоб то як відшко ду ван ня збитків – втра ти
пев ної ча с ти ни зе мель – ге ть ман вста но вив обов’язок се лян «по вин ность чи нить»
на ко ристь мо на с ти ря. Іншим універ са лом від 9 січня 1656 р. Київсько му Братсь -
ко му мо на с ти рю Б.Хмель ниць кий відшко до ву ючі збит ки, на дає у власність нові
се ла. «…ви дя чи ми мо на с тыр… при не до стат ку, потр бу ю чи от нас по ра тун -
ку…»21. На жаль, не вка за но, з якої при чи ни мо на с тир за знав збитків та зу -
божіння.
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Тоб то збит ка ми вва жа ли ся а) втра ти, яких влас ник за знав у зв’яз ку з [поз бав -
лен ням/втра тою] зе мель ної ділян ки або її спу с то шен ням та ро зо рен ням, а та кож
ви т ра ти, які він здійснив або му сив здійсни ти для її віднов лен ня та, мож ли во,
б) до хо ди, які влас ник міг би одер жа ти за зви чай них об ста вин, як би йо го пра во не
бу ло по ру ше не (упу ще на ви го да). От же, відшко ду ван ня за подіяних збитків як
спосіб за хи с ту прав влас ни ка здійсню вав ся в опи са них ви пад ках ге ть ма ном з йо -
го ініціати ви або, мож ли во, на про хан ня мо на с тирсь кої адміністрації.

Ще од ним спо со бом за хи с ту прав на зем лю, який та кож за сто со ву вав ся у
досліджу ва ний період є відшко ду ван ня збитків, яких за знав влас ник землі у над -
зви чай них си ту аціях (війна, епідемії, по же жи). Так, в універ са лах ге ть манів про
де які нові зе мельні на дан ня мо на с ти рям за зна ча ло ся, що землі на да ють ся на
відшко ду ван ня збитків, за вда них воєнни ми діями. Зо к ре ма, універ са лом від
20 груд ня 1653 р. Київсько му Ме жигірсько му мо на с ти рю Б.Хмель ниць кий на дає
с. Чер нин (Ос терсь ка сот ня Київсько го пол ку) «з да ню ме до вою, ло ва ми риб ни -
ми, се но жат ми, бо ра ми и пу с ча ми...» внаслідок ро зо рен ня мо на с тирсь ких
маєтків, за вда них польсь ко-ли товсь ким військом на чолі з Яну шем Рад зивіллом,
що за хо пи ли Київ у серпні 1651 р.: «…зни с че ны в имен нях мо на с тир ских… през
Ра ды ви ла и иных не при яте леи церк ви Бо жое…»22. Та кож Б.Хмель ниць кий
універ са лом від 21 бе рез ня 1656 р. Київсько му Ме жигірсько му мо на с ти рю на дав
м.Виж го род з се ла ми Петрівці та Мо ща ни (Київська сот ня Київсько го пол ку) «зо
все ми по жит ка ми и при хо да ми» внаслідок «зу бо же не… през вой ну ли тов скую от
ля хов..»23. Тож, у на ве де них при кла дах ге ть ман пе ре да вав мо на с ти рям у
власність зе мельні ділян ки як відшко ду ван ня збитків, яких влас ни ки за зна ли че -
рез ве ден ня воєнних дій.

Є та кож підтвер д жен ня, що й ге ть мансь ким й царсь ким уря дом виділя ла ся ма -
теріаль на до по мо га мо на с ти рям, що по ст раж да ли внаслідок по жеж. На при клад,
указ Ка те ри ни ІІ від ли с то па да 1764 р. про до по мо гу мо на с ти рям, що по ст раж да -
ли від по жеж та ро зо рень24.

Та кож до спо собів за хи с ту прав на зем лю су час на те орія пра ва відно сить виз -
нан ня недійсни ми рішень ор ганів ви ко нав чої вла ди або місце во го са мо вря ду ван ня.
У роз гля ду ва ний період мож на спо с теріга ти ли ше спро би за сто су ван ня та ко го
спо со бу за хи с ту прав на зе мельні ділян ки. При кла дом мож на вва жа ти спра ву
київських мо на с тирів про ти магістра ту.

В 1722 р. до Се на ту бу ли по дані скар ги кількох київських мо на с тирів (Києво-
Пе черсь ко го25, Києво-Братсь ко го, Києво-Ми хайлівсько го, Києво-Ви ду бець ко го
та ін.), підпи сані на сто я те ля ми. В них місти ло ся звер нен ня про по нов лен ня по ру -
ше них прав та за хист за кон них інте ресів. З тек с ту са мої скар ги та з опи су спра ви
ви хо дить, що пра во влас ності мо на с тирів бу ло по ру ше не рішен ням («оп ре де -
ленієм») Київсько го магістра ту про вільне ви ко ри с тан ня міща на ми при лег лою до
міста те ри торією у ме жах 25 верст. Ве ли чи на вер сти не бу ла ста лою, але за да ни -
ми на кінець XVIII ст. во на ста но ви ла 1066,8 м. Тоб то, за рішен ням магістра ту
міща нам бу ло на да но пра во без ко ш тов но го ко ри с ту ван ня не тільки «вільни ми»,
тоб то дер жав ни ми зем ля ми в оз на че них ме жах, але й ти ми, що на ле жа ли мо на с -
ти рям. Да ну спра ву роз гля да ли кілька інстанцій, але во на так й не бу ла виріше на
– в 1786 р. всі землі-пред мет су до вої су пе реч ки бу ли ви лу чені дер жа вою26. Мож -
на при пу с ти ти в да но му ви пад ку, що мо на с тирі ви ма га ли за хи с ту зе мель них прав
в адміністра тив но му по ряд ку, оскільки по да ли скар гу в Се нат, що не мав су до вих
функцій. Про те вар то відзна чи ти спро бу мо на с тирів зах сти ти пра во влас ності, яке
бу ло по ру ше не у ре зуль таті прий нят тя рішен ня ор га ном місце во го вря ду ван ня.
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Такі спо со би за хи с ту прав на зе мельні ділян ки як а) віднов лен ня ста ну зе -
мель ної ділян ки, який існу вав до по ру шен ня прав, і за побіган ня вчи нен ню дій, що
по ру шу ють пра ва та б) виз нан ня уго ди недійсною не за сто с ву ва лись. 

Та ким чи ном, по ря док та за со би (спо со би) за хи с ту прав мо на с тирів на зем лю
виз на чав ся у при пи сах пра ва, що місти лись у Ли товсь ко му ста туті 1588 р., збірни -
ках німець ко го місько го пра ва, універ са лах ге ть манів, ука зах та роз по ря д жен нях
су до во-адміністра тив них ус та нов Ліво бе реж ної Ук раїни та імперії за га лом. Але у
чин но му на той час за ко но давстві бу ли відсутні на лежні чіткі та од но значні пра -
вові ме ханізми за без пе чен ня за хи с ту прав на зем лю. Тоб то їх нор ми ча с то виз на -
ча ли різний по ря док за хи с ту прав на зем лю. Це ство рю ва ло підста ви для чис лен -
них оп ро те с ту вань рішень ор ганів, що роз гля да ли такі спра ви. Тим не менш, мо -
на с тирі, як суб’єкти цивільних пра вовідно син, ма ли пра во на за хист. По ря док за -
хи с ту зе мель них прав був зміша ний – адміністра тив но-су до вий. Адміністра тив -
ний по ря док за хи с ту прав на зем лю ви яв ляв ся у звер нен нях до ор ганів дер жав ної
вла ди (Се нат, Ма ло російська ко легія, Ге ть мансь ке правління, Ге не раль на військо -
ва кан це лярія та ін.) із за явою (кло по тан ням) про усу нен ня шкідли вих дій, що по -
ру шу ва ли зе мельні пра ва мо на с тирів. Про те, відповідно до розд. 9 Ли товсь ко го
ста ту ту 1588 р. виз на чав ся по ря док за хи с ту прав на зем лю у су дах.

От же, спо со ба ми за хи с ту прав на зе мельні ділян ки бу ли: ви мо га усу ну ти по -
ру шен ня прав на зем лю; по вер нен ня май на з чу жо го не за кон но го во лодіння; виз -
нан ня прав; відшко ду ван ня за подіяних збитків; за хист інте ресів мо на с тирів-влас -
ників землі у над зви чай них си ту аціях (війна, епідемії). Та кож мож на на ве с ти ок -
ремі при кла ди спроб за сто су ван ня та ко го спо со бу за хи с ту прав на зе мельні ділян -
ки, як виз нан ня недійсни ми рішень ор ганів ви ко нав чої вла ди або ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня. 

Такі спо со би за хи с ту прав на зе мельні ділян ки як а) віднов лен ня ста ну зе -
мель ної ділян ки, який існу вав до по ру шен ня прав, і за побіган ня вчи нен ню дій, що
по ру шу ють пра ва та б) виз нан ня уго ди недійсною мо на с ти ря ми не за сто со ву ва -
лись.
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Н. М. ПАВ ЛУСІВ

ПРА ВО ВА РЕ АЛЬНІСТЬ АВ СТ РО-УГОР ЩИ НИ 
ЯК ОБ’ЄКТ ВІДО Б РА ЖЕН НЯ В УК РАЇНСЬКІЙ ЛІТЕ РА ТУРІ 

ДРУ ГОЇ ПО ЛО ВИ НИ ХІХ – ПО ЧАТ КУ ХХ СТ.

Здійсне но філо софсь ко-пра во ве ос мис лен ня пра во вої ре аль ності Ав ст ро-Угор щи ни
як об’єкту відо б ра жен ня у літе ра турі західно ук раїнських пись мен ників. Роз г ля ну то
ме то до логічні по зиції пра во вої історії ук раїнсько го на ро ду в кінці ХІХ- поч. ХХ ст., що
ста но вить знач ний на уко вий інте рес для су час но го пра во знав ст ва.

Клю чові сло ва: Оло му нець ка Кон сти туція Австрійської дер жа ви, пра во ва
дійсність, об ра зи пра ва, «жи ве пра во», зви чаєво-пра во ва куль ту ра.

Пав лу сив Н.М. Пра во вая ре аль ность Ав ст ро-Вен г рии как объ ект ото б ра же ния
в ук ра ин ской ли те ра ту ре вто рой по ло ви не ХІХ – на ча ле ХХ ст.

Осу ще ств лен фи ло соф ско-пра во вое ос мыс ле ние пра во вой ре аль но с ти Ав ст ро-Вен -
г рии как объ ек та ото б ра же ния в ли те ра ту ре за пад но укра ин ских пи са те лей. Рас смо т -
ре ны ме то до ло ги че с кие по зи ции пра во вой ис то рии ук ра ин ско го на ро да в кон це ХIХ-нач.
ХХ в., Что пред став ля ет зна чи тель ный на уч ный ин те рес для со вре мен но го пра во ве де -
ния.

Клю че вые сло ва: Оло му нець ка Кон сти ту ция Ав ст рий ской го су дар ст ва, пра во вая
дей ст ви тель ность, об ра зы пра ва, «жи вое пра во», обыч но-пра во вая куль ту ра.

Pavlusiv Nadia. The legal reality of Austro-Hungarian Empire as the object of reflec-
tion in the Ukrainian literature second half of XIX – in the beginning of XX centuries 

Philosophical and legal comprehension of the legal reality of Austria-Hungary, as an
object of representation in the fiction of the writers of Western Ukraine was done. The method-
ological positions of the legal history of the Ukrainian people of the late nineteenth-early
twentieth century were discussed, which is of considerable scientific interest for modern
jurisprudence.

Key words: Olomunetska Austrian State Constitution, legal reality, the image of law, «liv-
ing law» and customary-legal culture.
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Літе ра турні тво ри опо се ред ко ва но відо б ра жа ють соціоісто ричні ре алії, то му
усі аналізо вані на ми тво ри є ніби відби ток із ре аль но го жит тя ук раїнців зла му
століть. Для то го, щоб з’ясу ва ти особ ли вості літе ра тур но го відо б ра жен ня пра во -
вої ре аль ності нам не обхідно здійсни ти не ве ли кий ек с курс в історію жи телів
Західної Ук раїни ХІХ –ХХ ст.

Після пер шо го поділу Польщі у 1772 р. до скла ду Австрії увійшла Га ли чи на,
на далі і Бу ко ви на. У першій по ло вині XVI ст. під вла дою Австрії опи ни ла ся Угор -
щи на, до скла ду якої вхо ди ло За кар пат тя. Відтак у другій по ло вині XVIII ст. усі
західно ук раїнські землі опи ни ли ся під вла дою Австрії1. По ши рен ня чин ності
австрійсько го пра ва на вка зані те ри торії ус клад ню ва ло ся ба га то національ ним ха -
рак те ром імперії.Виз на чаль ний вплив на пра во ву дійсність роз гля ду ва но го
періоду ма ли ре во люційні події 1848 р.

4 бе рез ня 1849 р. бу ло ви да но цісарсь кий указ за № 150 про за твер д жен ня
Оло му нець кої Кон сти туції Австрійської дер жа ви. Відповідно до ст.1 вка за но го
до ку мен та, Ко ролівство Га ли чи і Ло до мерії (Во линь) з Кра ко вом ста но ви ло один
з ко рон них країв, який ра зом з інши ми кра я ми ко рон ни ми ут во рю вав «са мо вряд -
ну, не подільну і не по руш ну Кон сти туційну австрійську мо нархію»2. Оскільки в
Оло му нецькій Кон сти туції не бу ло пе ред ба че но тра диційно го пе реліку лібе раль -
но-де мо кра тич них прав і сво бод, які ут вер д жу ва ли ся під ти с ком ре во люційних
про цесів у Західній та Цен т ральній Європі. Цісарсь ким ука зом за № 151 бу ло за -
твер д же но за кон про кон сти туційну фор му правління та до три ман ня політич них
прав. Відповідно до ст.1 вка за но го до ку мен та кож но му гро ма дя ни ну доз во ле на
сво бо да вірос повідан ня та пра во релігійно го виз нан ня.

Про цес змін у пра вовій си с темі Австрії тор кав ся і Га ли чи ни: «ви хо дя чи з
умов після ре во люційних подій 1848 ро ку, австрійський уряд цісарсь ким па тен том
від 29 черв ня 1850 ро ку ух ва лив край о ву кон сти туцію для Га ли чи ни, до лу чив ши
до неї «Край о ву ви бор чу ор ди націю».

17 лю то го 1867 р. ре с крип том імпе ра то ра Фран ца-Йо си фа віднов ле но кон сти -
туції Угор щи ни та інших країв. У бе резні то го ж ро ку схва ле на уго да про ут во рен -
ня ду алістич ної Ав ст ро-Угорсь кої мо нархії, у якій імпе ра тор Австрії був од но час -
но ко ро лем Угор щи ни3. 

21 груд ня 1867 р. австрійський Рейх с рат прий няв Кон сти туції, де виз на ча ли ся
особ ли вості ор ганізації ви щої дер жав ної вла ди за но вих умов поєднан ня в одній
імперії Австрійської та Угорсь кої дер жав.

Про те наслідки про ве де них ре форм для ук раїнсько го на се лен ня Га ли чи ни ви -
я ви ли ся не од но знач ни ми: «за без пе чен ня ге ге монії двох націй в імперії ви ма га ло
ство рен ня ба га то с тупінча тої ієрархічної си с те ми ре гу лю ван ня міжнаціональ них
відно син. Уря ди на да ли внутрішню ав то номію Га ли чині, Хор ватії, Сло венії та ін.
Са мо управління Галіції бу ло до сяг ну то шля хом здійснен ня австрійським уря дом
низ ки за ходів, спря мо ва них на роз ши рен ня ком пе тенції місце вої вла ди і сей му,
спо чат ку в га лузі шкільництва. Це по кла ло край гер манізації і спри я ло по -
лонізації, особ ли во після ого ло шен ня 1869 р. польсь кої мо ви офіційною мо вою
провінції.

Ре фор ма за ко но дав ст ва та су до вої си с те ми імперії в умо вах роз вит ку
капіталістич ної еко номіки бу ла су пе реч ли вою та не послідо вною: про ект
цивільно го про це су аль но го ко дек су 1825 р., ко т рий по ви нен був ста ти єди ним для
всіх країв, за твер д же ний імпе ра то ром не був, на томість з цьо го ж про ек ту пізніше
бу ли вве дені в дію ок ремі розділи, зо к ре ма ад во катсь ка ор ди нація 1849 р., за кон
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про ком пе тенцію судів 1852 р., за кон про су до чин ст во у безспірних спра вах то що.
Цивільний про це су аль ний ко декс, за твер д же ний у 1895 р., діяв до роз па ду Ав ст -
ро-Угорсь кої імперії. Не кра щою бу ла спра ва і з криміна ль но-про це су аль ним за -
ко но дав ст вом: криміна ль но-про це су аль ний ко декс 1853 р. су пе ре чив про го ло ше -
ним ос нов ним де мо кра тич ни ми прин ци пам су ду, відтак у 1869 р. йо го до пов ни ли
за ко ном про су ди при сяж них. Но вий криміна ль но-про це су аль ний ко декс 1873 р.
(діяв з не знач ни ми зміна ми до 1918 р.) вже пе ред ба чав усність та гласність су до -
во го про це су, а та кож роз гляд справ за об ви ну ва чен ням у тяж ких зло чи нах з уча -
с тю при сяж них4.

За те ри торією і кількістю на се лен ня Га ли чи на бу ла найбільшим се ред ко рон -
них країв (без по се ред ньо за нею йшла Чехія). При цьо му, «жор ст ке соціаль не
гноб лен ня по си лю ва ло ся гноб лен ням національ ним. Ук раїнське на се лен ня не ма -
ло мож ли вості на вча ти ся рідною мо вою. За да ни ми 1900 р., чи та ти і пи са ти ук -
раїнською мо вою мог ли тільки 7% чо ловіків і 4 % жінок»5.

За да ни ми ста ти с ти ки, які на во дять ся у ко лек тивній мо но графії 2002, ук -
раїнське на се лен ня про жи ва ло го ло вним чи ном у се лах. У сто лиці краю м. Львові
ук раїнці ста но ви ли ли ше 19,1% йо го на се лен ня. У 83 містеч ках Східної Га ли чи -
ни у 1910 р. про жи ва ло 441 817 осіб, з яких ук раїнці ста но ви ли 31,3%. За галь на
ж кількість місько го на се лен ня Га ли чи на ста но ви ла 15,9%, яка ци ф ра інтер пре -
тується як до каз слаб ко го роз вит ку про мис ло вості6. Відтак «Східна Га ли чи на, не -
зва жа ю чи на ве ликі при родні ба гат ст ва, в еко номічно му і політич но му відно -
шенні за ли ша лась не роз ви не ним, відста лим краєм–при дат ком до про мис ло вих
рай онів Ав ст ро-Угор щи ни». У 1910 р. 88,45% всьо го на се лен ня краю зай ма ло ся
сільським гос по дар ст вом, при цьо му 91,5 % ук раїнсько го на се лен ня Га ли чи ни бу -
ло зай ня то у сільсько му гос по дарстві, 2,1% – у про мис ло вості, 1,4% – у торгівлі.

Офіційною мо вою у су дах та про ку ра турі, а та кож в уп равлінні, по чи на ю чи з
1 жовт ня 1869 р., бу ла польсь ка: «всу пе реч 19-ій статті австрійської кон сти туції
1867 р, яка фор маль но виз на ва ла рівно правність усіх мов у школі, уп равлінні і в
суспільно му житті, ук раїнська мо ва гру бо ігно ру ва лась. Прав да, за кон на да вав
пра во звер та ти ся до су ду рідною мо вою, але прак тич но го зна чен ня це не ма ло,
особ ли во в умо вах Східної Га ли чи ни»7. 

З ог ля ду на спря мо ваність на шо го досліджен ня, ціка ви ми є на ступні дані су -
до вої ста ти с ти ки то го ча су: «Га лицькі су ди роз гля да ли знач но більше справ, ніж
су ди інших австрійських країв... Так, в 1899 р. повітові су ди в усій Австрії роз г -
ля ну ли 1 247 586 цивільних справ, в то му числі в Га ли чині – 522 223 спра ви, тоб -
то 42%. При близ но та ке ж ста но ви ще бу ло і з роз гля дом криміна ль них справ. У
то му ж 1899 р. повітові су ди роз г ля ну ли 963 654 кримінальні спра ви, з них в Га -
ли чині – 374 471 спра ву, або 39%. Це, з од но го бо ку, свідчить про за го ст рен ня
кла со вої бо роть би в Га ли чині, а, з дру го го, при во ди ло до знач них ви датків на су -
ди, які в 1904 р. по Га ли чині ста но ви ли 16 493 300 крон, тоб то 26,7 % за галь но -
дер жав но го бю д же ту. На жан дар мерію в Га ли чині бу ло асиг но ва но тоді 25,1%, а
на освіту і ми с тецтво ли ше 17,8% за галь но дер жав них ви датків. У 1913 р. ви дат -
ки на га лицькі су ди збільши ли ся до 22 096 700 крон і ста но ви ли 27,6% за галь но -
дер жав но го бю д же ту»8.

Ав то ром зроб ле но вис но вок про те, що «австрійське за ко но дав ст во, що май же
півто ра століття діяло в Га ли чині, відповіда ло, не зва жа ю чи на де які фе о дальні пе -
ре жит ки, інте ре сам па ну ю чої верхівки. За йо го до по мо гою австрійські прав лячі
ко ла че рез відповідні ор га ни дер жав но го апа ра ту, на сам пе ред суд та про ку ра ту ру,
за без пе чу ва ли собі па ну ван ня за західно ук раїнських зем лях»9.
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Ок ре мою сторінкою пра во во го жит тя у Га ли чині бу ли ви борчі кам панії, на -
сам пе ред до край о во го сей му. Як за зна чає дослідни ця про бле ми О. Ар куш, «ок -
ре ме місце у струк турі пар ла ментсь ких про цесів зай ма ють ви борчі кам панії. З по -
чат ку кон сти туційної ери ви бо ри в Га ли чині завжди на ле жа ли до подій пер шо -
ряд но го зна чен ня. Во ни сти му лю ва ли політич ну та інте лек ту аль ну ак тивність,
спри чи ня ли ви роб лен ня стра тегічних про грам і так тич них (де ко ли ди во виж них)
со юзів ста ви ли ба га то пи тань і зму шу ва ли до по шу ку відповідей. 

З ог ля ду на особ ли вості роз се лен ня та соціаль ної струк ту ри ук раїнсько го на -
се лен ня Га ли чи ни, Бу ко ви ни та За кар пат тя для ха рак те ри с ти ки відповідно го зрізу
пра во вої дійсності виз на чаль ни ми є роз роб ки про бле ми се лянсь кої зви чаєво-пра -
во вої куль ту ри.

Те о ре тич не ж підґрун тя про бле ми зви чаєво го пра ва на західно ук раїнських
зем лях за без пе чив ви дат ний вче ний-пра во зна вець, всесвітньо виз на ний ав то ри -
тет та один з ос но во по лож ників соціологічної шко ли пра ва, до то го ж етнічний
німець за по хо д жен ням Є. Ерліх. У статті «Про жи ве пра во» (1911) цей вче ний пи -
сав: «Ко ли відвер не мо наші очі від па пе ру і пе ре ве де мо їх на лю дей, що меш ка -
ють на нашій пла неті, то пе ре ко наємо ся, що з ко дексів довідаємо ся в кра що му
разі хіба що про па ра гра фи, які на во дять су ди або інші власті для вмо ти ву ван ня
своїх рішень. Во ни не ка жуть нам навіть, як за сто со ву ють ці па ра гра фи су ди, чи
інші власті; бо це за сто су ван ня є відмінним, як відо мо, за леж но від місця, від дня,
й навіть у пев но му ро зумінні від лю ди ни. Тим більше не ба га то мо же мо дізна ти ся
з то го всьо го пра ва, яким дійсно в своєму що ден но му житті ке рується на род, і
яко го ча с то при дер жу ють ся су воріше, аніж па ра графів (виділе но на ми. – Н.П.).
По ру шу вав цей вче ний з усією ка те го ричністю і про бле му різних національ них
тра дицій у праві ба га то національ но го на се лен ня Бу ко ви ни: «в Бу ко вині, на при -
клад, по ряд про жи ва ють чи ма ло національ но с тей: ру си ни, ру му ни, німці, євреї,
росіяни, сло ва ки, ма дя ри, ци га ни. Юрист ста ро го ґатун ку ска же на пев но, що всі
во ни ма ють ли ше од не й те ж цілком од на ко ве пра во, що діє в усій Австрії. Од нак
вже навіть по верх не вий по гляд на речі пе ре ко нав би йо го, що ко жен з тих на родів
при три мується в усіх своїх прав ни чих відно си нах що ден но го жит тя цілком
відмінних пра во вих за сад. Давній прин цип осібності (осо бо вості) в праві в
дійсності про дов жує жи ти, тільки на па пері він за ступ ле ний прин ци пом те ри -
торіаль ності (виділе но на ми. – Н.П.)». Роз роб ля ю чи ме то до логію досліджен ня
зви чаєво го пра ва різних на родів, що на се ля ли Бу ко ви ну (квестіонар), Є. Еріх за -
зна чав,»най кра ще досліджу ва ти такі се ла, в яких меш кає якийсь нарід (от же в на -
шо му ви пад ку ру си ни), який най мен ше зміша ний з іншим на ро дом, се ла, що не
ма ють ба га то відно син з іншим світом, де зви чаї дав но зберіга ють ся»10. Як пе ре -
кон ли во свідчить то го час на соціаль но-ео номічна та де мо графічна ста ти с ти ка, ук -
раїнці у Га ли чині як раз у та ких се лах пе ре важ но і про жи ва ли. Ук раїнські ж пись -
мен ни ки пи са ли про ук раїнців та для ук раїнців, тоб то в ча с тині відо б ра жен ня ни -
ми пра во во го жит тя на ве де на ме то до логічна ус та нов ка Є. Еріха ви ко на на бук -
валь но, про що свідчить зміст оп раць о ва них на ми творів.

У ґрун товній мо но графії «Пра во вий зви чай як дже ре ло ук раїнсько го пра ва
IX-XIX» (2006), з більшістю по ло жень та вис новків якої ми по го д жуємо ся, у кон -
тексті ха рак те ри с ти ки про бле ми зви чаєво го пра ва у світовій політи ко-пра вовій
думці зга дується кон цепція Є. Еріха про «жи ве пра во» в ас пекті те о ре тич них
підходів до зви чаєво го пра ва як пра во во го яви ща11, од нак при цьо му вже у на -
ступ но му розділі, при свя че но му історії досліджень зви чаєво го пра ва у вітчиз -
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няній юри дичній на уці, вся ува га зо се ре д же на на та ких досліджен нях на те ре нах
Російської імперії, зго дом – УНР, Ра дянсь кої Ук раїни та у су часній Ук раїні. На -
томість західно ук раїнський фраг мент опи нив ся по за ува гою ав торів, що, звісно,
не свідчить про йо го мен ше зна чен ня для вітчиз ня ної пра во вої історії та пра во вої
на уки.

У 2009 р. вий ш ла дру ком мо но графія Ю.П. Ло бо ди «Пра во ва тра диція ук -
раїнсько го на ро ду (Фе но мен та об’єкт за галь но те о ре тич но го дис кур су)», у якій
про по нується онов ле на кон цепція місця пра ва в ет но ге незі ук раїнсько го на ро ду.
Ав то ром роз ме жо ву ють ся дві підси с те ми пра во вої си с те ми: «Досліджу ю чи пра -
во ву ре альність ми ну ло го, не мож на без за с те реж но за сто со ву ва ти ті по нят тя пра -
во вої на уки, які відо б ра жа ють су час ну пра во ву си с те му. У пе рехідних
суспільствах пра во ва си с те ма завжди поєднує в собі дві підси с те ми, два різних
пра во по ряд ки, які до пов ню ють один од но го і співісну ють на певній те ри торії, в
од но му суспільстві. Пер ша сто сується жит тя панівних верств суспільства та за до -
во лен ня за галь но дер жав них по треб (обо ро на, еко номічна та військо ва
мобілізація). Ця підси с те ма орієнто ва на на пись мо ве по зи тив не пра во. Дру га
підси с те ма – це ре аль ний пра во по ря док, який існує у на род но му житті. В тій ча -
с тині, в якій дер жа ва чи панівні вер ст ви не зацікав лені ви т ра ча ти си ли та ре сур -
си на пра во ве ре гу лю ван ня відповідних пра вовідно син, суспільні відно си ни ре гу -
лю ють ся пра во вим зви чаєм, тоб то зви чаєви ми нор ма ми по ведінки, санкціоно ва -
ни ми (хо ча б па сив но, шля хом не вт ру чан ня у спра ви сільської гро ма ди) дер жа -
вою. Оця дру га підси с те ма пра во вої си с те ми найбільш помітно впли ває на всю
пра во ву історію на ро ду, оскільки са ме в ній, у кінце во му підсум ку, фор мується
ет но пра во вий сте рео тип по ведінки, який ста но вить сутність пра во вої си с те ми і
виз на чає її роз ви ток»12. З по зицій на ве де но го ме то до логічно го по ло жен ня мож на
по-но во му інтер пре ту ва ти су до ву ста ти с ти ку відповідно го періоду, зо к ре ма в ча -
с тині ви т рат на су до ву си с те му: оче вид но, що не оці-от ма ло зе мельні, не пись -
менні «газ ди» та «бадіки», які зі своїх наділів не завжди мог ли «про хар чу ва ти» се -
бе та свої сім’ї, вирішу ва ли свої про бле ми у су дах, ви т ра ча ли ся на ад во катів та ха -
барі суд дям, які і мо ви їхньої не ро зуміли, а як що во ни і сти ка ли ся з су дом, то, за -
зви чай, як жерт ви не спра вед ли вої криміна ль но-пра во вої ре пресії. На томість
внаслідок бу рем них подій 30-х – 50-х років ХХ ст. у Східній Європі ті ж та ки
«газ ди» та «бадіки» з оповідань В. Сте фа ни ка, Л. Мар то ви ча с та ли пря ми ми пред -
ка ми у ме жах кількох по колінь аб со лют ної більшості на се лен ня су час ної Західної
Ук раїни.

Ще раз на го ло си мо на то му, що філо софсь ко-пра во ве ос мис лен ня зви чаєво-
пра во вої куль ту ри ук раїнсько го се лян ст ва знач но ви хо дить за межі істо ри ко-пра -
во вої на уки і є не обхідною умо вою на уко во го пізнан ня пра во во го мен таліте ту ук -
раїнсько го на ро ду не за леж но від скла ду дер жав, на те ри торії яких про жи ва ли ук -
раїнці.

Період в історії вітчиз ня ної пра во вої куль ту ри та літе ра ту ри, яка цю куль ту ру
відо б ра жа ла, об ра ний на ми як об’єкт досліджен ня не ви пад ко во. Як за зна чає у
своєму дослідженні О.М. Ато ян, «в істо ри ко-пра вовій ре аль ності кінця ХІХ – по -
чат ку ХХ ст. відбу вав ся про цес гли бин ної транс фор мації ко ре не вої, най чис -
леннішої спільно ти, що су про во д жу вав ся транс фор мацією її пра восвідо мості.
Здійсню вав ся по ро го вий цивілізаційний пе рехід від без пра восвідо мо го ста ну до
віднос но свідо мо го: від ста ну тра диційно-інфан тиль но го до спро би на до со би с то -
го соціаль но го виз во лен ня. Зі звич но го ста ну се лян ст во бу ло ви ш товх ну те
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капіталізацією та роз па дом ста но во го суспільства. Капіталізм руй ну вав звичні
для се лян нор ми й цінності, закріплені на рівні ко лек тив но го несвідо мо го...»13.
Кри за зви чаєво-пра во вої куль ту ри, по суті ж – кри за ціннісних сте рео типів та
орієнтацій в умо вах капіталізації, а точніше – ет но куль тур но го вторг нен ня в ук -
раїнське се ло Га ли чи ни, ви я ви ла всі слабкі та сильні сто ро ни цьо го спо со бу ор -
ганізації на род но го пра во во го жит тя. Відтак по ста ла гос тра по тре ба адап тації ус -
та ле них, тра диційних мо де лей пра во вої по ведінки до но вих умов ур банізації та
повільної, але не ми ну чої індустріалізації еко номіки цьо го да ле ко не са мо го ви со -
ко роз ви не но го краю Ав ст ро-Угорсь кої імперії. І так ста ло ся, мож ли во й ви пад ко -
во, що з’яви ла ся пле я да та ла но ви тих ук раїнських пись мен ників (всьо го два по -
коління), які при свя ти ли свою творчість розв’язан ню гос трих соціаль но-еко -
номічних, в то му числі і пра во вих про блем, з яки ми зіткну ли ся ук раїнці у
досліджу ва ний період. Тво ри цих пись мен ників, не за леж но від об ся гу (повісті І.
Фран ка, О. Ко би лянсь кої, Г. Хот ке ви ча чи ко роткі но ве ли «По кутсь кої трійці») та
не без впли ву літе ра тур но-кри тич ної кон цепції І. Фран ка пе ре тво ри ли ся на
своєрідну ен цик ло педію то го час но го на род но го жит тя, у якій опи са на і пра во ва
сфе ра бут тя ук раїнців Га ли чи ни. Ні до, ні після цьо го ук раїнська ху дож ня літе ра -
ту ра з та кою на уко вою точністю не опи су ва ла еко номічне та суспільно-політич не
жит тя се лян ст ва (на те ре нах Російської імперії чи у ра дянсь кий період пись мен -
ни ки бу ли в си лу різних при чин тен денційни ми та іде о логічно за ан га жо ва ни ми).
Офіційна ж пра во ва на ука, як і су до ва ста ти с ти ка, цим жит тям ціка ви ла ся ма ло:
за уваж мо, що перші спро би на те о ре тич но му рівні відкри ти для пра во знав ст ва ре -
аль не на род не пра во ве жит тя, здійснені Є. Еріхом, ма ли місце на межі пер шо го та
дру го го де ся тиліть ХХ ст. 

І. Є. Еріх, як один з ос но во по лож ників соціологічної шко ли пра ва, яка ще
тільки оформ ля ла ся як са мостійний на пря мок пізнан ня пра ва, вис лов лю вав по -
гля ди, да ле ко не за галь но виз нані тодішніми на уко ви ми ав то ри те та ми. Ук раїнські
ж пись мен ни ки, за вдя ки літе ра тур но-кри тич ним пра цям І.Фран ка, М, Пав ли ка, В.
Щу ра та, В. Гна тю ка, з та ки ми про бле ма ми те о ре тич но го ха рак те ру не сти ка ли ся:
во ни про сто опи су ва ли дійсність, не в ос тан ню чер гу і пра во ву, у цілісності та
єдності всіх її про явів, до чо го в прин ципі І.Фран ко і за кли кав у про грамній статті
«Літе ра ту ра, її за вдан ня і важніші ціхи».

Як що ста ви ти пе ред со бою про бле му не істо ри ко-пра во во го, а філо софсь ко-
пра во во го ос мис лен ня пра во вої дійсності досліджу ва но го періоду, ху дож ня літе -
ра ту ра ви я вить ся ме то до логічно при ваб ли вим дже ре лом, ад же пред став ляє
ціннісні сте рео ти пи та уяв лен ня про пра во (су ще та на леж не, спра вед ливість то -
що) у вже «пре па ро ва но му», рафіно ва но му ви гляді, тоб то на то му рівні уза галь -
нен ня філо софсь ко-пра во вих по глядів та ідей, який найбільше ко ре лює з пред ме -
том су час ної філо софії пра ва: вар то зро би ти ли ше один крок – зня ти на ша ру ван -
ня кон крет но-пред мет но го в об ра зах та пра во вих сю же тах, яке є пев ною мірою
довільним, ви пад ко вим ре зуль та том ро бо ти твор чої уя ви пись мен ни ка, та роз кри -
ти їх філо софсь ко-пра во вий зміст, який є вже за ко номірним про явом пись мен -
ниць кої по зиції і ме жує з рівнем пра во вої іде о логії як си с тем но го, раціональ но го
різно ви ду пра во вої свідо мості,.

Об ра за ми зі сфе ри пра во во го про ни зані май же всі тво ри західно ук раїнських
пись мен ників роз гля ду ва но го періоду, що не ви пад ко во: по-пер ше, во ни спо с -
теріга ли суспільство з до стат ньо роз ви не ною при наймні зви чаєво-пра во вою
куль ту рою у її най ба гат ших фор мах; по-дру ге, у соціаль но-пра во вих конфліктах з
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найбільшою по вно тою роз кри ва ють ся суспільні су пе реч ності, при чо му у кон -
крет них до лях цілком ре аль них, жи вих лю дей: у повісті О. Ко би лянсь кої «Зем -
ля» – конфлікт че рез зем лю, у повісті Г. Хот ке ви ча О. Дов буш – конфлікт, зу мов -
ле ний не за довільним національ ним, соціаль ним та пра во вим ста но ви щем ук раїн -
сько го се лян ст ва під вла дою польсь кої дер жа ви, у повісті І. Фран ка «Пе ре хресні
стеж ки» – конфлікт між су ча сним, мо дер ним на той час ти пом мо ло до го
українсько го прав ни ка та кон сер ва тив ним се ре до ви щем цісарсь кої бю ро кратії.
По даль шим на прям ком досліджен ня по ру ше ної у статті про бле ми є роз гляд із
запро по но ва них ме то до логічних по зицій на ступ но го періоду пра во вої історії
українсько го на ро ду – у складі міжвоєнної Польщі (1918-1939). 
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М. П. ТІША КОВ

ОР ГАНІЗАЦІЙНО-ПРА ВО ВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОР ГАНІВ ДЕР ЖАВ НОЇ 
АВ ТО МОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У 1943–1953 рр.: 
ІСТОРІОГ РАФІЧНІ ПРО БЛЕ МИ ДОСЛІДЖЕН НЯ

Про аналізо ва но по гля ди дослідників ра дянсь ко го періоду та су час ності що до ор -
ганізаційно-пра во вої діяль ності ор ганів Дер жав ної ав то мобільної інспекції у пер ше по -
воєнне де ся тиліття.

Клю чові сло ва: Дер жав на ав то мобільна інспекція, історіог рафія, до рожній рух,
до рож ньо-транс порт на при го да.
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Ти ша ков М.П. Ор га ни за ци он но-пра во вая де я тель ность ор га нов Го су дар ст вен -
ной ав то мо биль ной ин спек ции в 1943–1953 гг.: ис то ри о гра фи че с кие про бле мы ис -
сле до ва ния

Про ана ли зи ро ва ны взгля ды ис сле до ва те лей со вет ско го пе ри о да и со вре мен но с ти
на ор га ни за ци он но-пра во вую де я тель ность ор га нов Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной
ин спек ции в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие.

Клю че вые сло ва: Го су дар ст вен ная ав то мо биль ная ин спек ция, ис то ри о гра фия, до -
рож ное дви же ния, до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие.

Tishakov Maxym. Organizational and legal activities of state auto inspection in 1943-
1953: historiographical problems of research

The article is analysed contemplations of Soviet period and today investigators regarding
organizational and legal activities of State auto inspection in the first post-war years.

Key words: State auto inspection, historiography, traffic, a road traffic accident. 

Діяльність підрозділів Дер жав ної ав то мобільної інспекції, як невід’ємної
скла до вої пра во охо рон них ор ганів у воєнні та по воєнні ро ки, є однією з най менш
дослідже них про блем істо ри ко-пра во вої на уки – ли ше ок ре мо роз г ля нуті пи тан ня
діяль ності ор ганів ДАІ в на уко во-розвіду валь но му ас пекті. Подібні на укові спро -
би уне мож лив лю ють об’єктив не висвітлен ня діяль ності пра во охо ронців у сфері
за без пе чен ня без пе ки до рож нь о го ру ху в перші ро ки виз во лен ня Ук раїни від
німець ко-фа шистсь ких за гарб ників.

Пи тан ню досліджен ня історіог рафії ор ганів ДАІ приділя ли ува гу такі на -
уковці: О. М. Ма цук, А. М. Мед ведєв, А. С. Квітчук, О. С. Сідо ро ва, О. В. Фе дор -
чук, Я. І. Хом’як, А. Є. Шев чен ко та інші. 

По при знач ний пласт історіог рафічно го ма си ву сто сов но функціону ван ня ор -
ганів Дер жав ної ав то мобільної інспекції, вив чен ня їх діяль ності в полі істо ри ко-
пра во вої на уки роз по ча ло ся ли ше в 90-ті ро ки XX ст. після за не па ду адміністра -
тив но-ко манд ної си с те ми та іде о логічної цен зу ри, яким при та ман ний за кри тий
ха рак тер досліджень підрозділів міліції, зо к ре ма, Дер жав тоінспекції УРСР.
Однак, діяльність ор ганів ДАІ в пер ше де ся тиліття після виз во лен ня те ри торії
України – 1943–1953 рр. і до по ки не от ри ма ло ґрун тов но го висвітлен ня.

За зна че не зу мов лює не обхідність де таль но го аналізу та кри тич но го
досліджен ня історіог рафічно го ма теріалу що до функціону ван ня ор ганів Дер жав -
ної ав то мобільної інспекції в 1943–1953 рр. на те ри торії Ук раїни, що і є ме тою
пред став ле ної ро бо ти.

У ре зуль таті кропіткої ро бо ти з різно манітною спеціалізо ва ною літе ра ту рою
віднай де но те ма тич ний блок праць, в яких відо б ра же но діяльність пра во охо рон -
них ор ганів у сфері за без пе чен ня без пе ки до рож нь о го ру ху, про те во ни но сять оз -
най ом чо-пізна валь ний ха рак тер. Ті ж ма теріали, які висвітлю ють ре аль ну си ту -
ацію з усіма не га тив ни ми про ява ми, здебільшо го ма ли гриф «із ре жи мом об ме же -
но го до сту пу».

Літе ра ту ра ра дянсь ко го періоду, при свя че на без по се ред ньо діяль ності Дер -
жав тоінспекції у воєнний і по воєнний періоди, май же відсут ня, а на яв на – ок рес -
лює цей проміжок ча су над то стис ло, у формі істо рич но го ек с кур су. Ком плекс них
і відкри тих істо ри ко-пра во вих досліджень діяль ності ор ганів Дер жав ної ав то -
мобільної інспекції у СРСР май же не про во ди ло ся че рез важ ко до с тупність та об -
ме же не ви ко ри с тан ня пер шо д же рел – архівних до ку ментів що до функціону ван ня
цьо го підрозділу міліції.
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Історіог рафічні досліджен ня з роз гля ду ва ної те ми мож на роз поділи ти на
декілька умов них блоків, які охоп лю ють різні істо ричні періоди, що суттєво
різнять ся між со бою з ог ля ду на іде о логічний клімат та ор ганізаційні зміни в апа -
раті Дер жав тоінспекції: пер ший блок охоп лює 1936–1963 рр.; дру гий –
1963–1978 рр.; третій – 1978–1991 рр.; чет вер тий – від 1991 р. і до те пер.

Пер ший блок на пра цю вань по пе ред ників охоп лює ви дан ня, над ру ко вані в
період чин ності пер шо го По ло жен ня про Дер жав ну ав то мобільну інспекцію з
1936 ро ку1 і до прий нят тя йо го но вої ре дакції в 1963 році2. У то го час них
публікаціях висвітле но пи тан ня, пов’язані зі ство рен ням умов для без печ но го до -
рож нь о го ру ху, та ок ремі ас пек ти функціону ван ня ор ганів ДАІ. Особ ливістю
публікацій да но го періоду є відсутність будь-яких спроб досліди ти діяльність
підрозділів Дер жав тоінспекції з істо ри ко-пра во вих по зицій. І це не ви пад ко во: на
та ку си ту ацію впли ва ли як до волі не три ва лий досвід ство рен ня цьо го ор га ну
міліції, так і труд нощі по воєнної відбу до ви країни.

У літе ра турі вка за ної до би виділяємо ви дан ня ма со во-роз’яс ню валь но го ха -
рак те ру, при свя чені до три ман ню пра вил до рож нь о го ру ху. В їх ство ренні без по -
се ред ню участь бра ли працівни ки Дер жав ної ав то мобільної інспекції та відділів
ре гу лю ван ня ву лич но го ру ху. Вар то за ува жи ти, що за хо ди ор ганів міліції що до
по пе ре д жен ня до рож ньо-транс порт них при год бу ли об’єктом вив чен ня ли ше у
по воєнні ро ки.

У після воєнний період різні ас пек ти ро бо ти ор ганів ДАІ підля га ли де таль но -
му висвітлен ню в періодич них ви дан нях. Од нак ок ремі век то ри діяль ності відби -
то з ура ху ван ням іде о логічних на ста нов, що пе ред ба ча ли опубліку ван ня по зи тив -
них ре зуль татів ро бо ти ра дянсь ких ор ганів вла ди сто сов но змен шен ня кількості
до рож ньо-транс порт них при год, про ве ден ня по ка зо вих су до вих про цесів над по -
руш ни ка ми ав то дис ципліни, підви щен ня ек сплу а таційних по каз ників ав то транс -
пор ту то що.

Публікації ма теріалів періодич ної пре си ма ли профілак тич но-інфор маційне
та по пу ляр не підґрун тя, хо ча оз най ом лен ня з їх змістом дає змо гу усвідо ми ти ос -
новні про блемні мо мен ти й особ ли вості ма со во-роз’яс ню валь ної ро бо ти з до три -
ман ня пра вил до рож нь о го ру ху. У цьо му зв’яз ку ціка во, що регіональні
періодичні ви дан ня, зо к ре ма, га зе та «Соціалістич ний Дон бас», публіку ва ли та -
кож обов’яз кові по ста но ви місце вих ор ганів вла ди, які за без пе чу ва ли пра во ву
рег ла мен тацію й ос новні на прям ки діяль ності ДАІ.

Період 50-тих років XX ст. ха рак те ри зується по глиб лен ням ува ги на уковців до
про блем бо роть би та пре венції аварійності на ав то транс порті. Ак цент у спря му -
ванні цих зу силь бу ло зроб ле но на пи тан нях ме то ди ки розсліду ван ня до рож ньо-
транс порт них при год, що опо се ред ко ва но свідчи ло про їх знач ну кількість і ви -
ник нен ня чис лен них про блем, які по тре бу ва ли на галь но го розв’язан ня. На далі
пред став ни ки цьо го на уко во го на пря му у своїх публікаціях та кож не оми на ли ува -
гою здо бутків Дер жав ної ав то мобільної інспекції у сфері без пе ки до рож нь о го ру -
ху. При нагідно за ува жи мо, що са ме во ни, од ни ми з пер ших, на да ли роз гор ну тий
пе релік по вно ва жень працівників цьо го ор га ну міліції з їх де таль ним на уко вим
аналізом.

На ступ ний блок історіог рафічно го ма си ву охоп лює період від 1963 до
1978 рр., ко ли бу ло за твер д же но но ве По ло жен ня про ДАІ 3. У цей час дослідни -
ки звер ну ли ся до історії ста нов лен ня та функціону ван ня ор ганів міліції, зо к ре ма,
і діяль ності Дер жав тоінспекції з на гля ду за до рожнім ру хом. Однією з пер ших
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праць, в яких висвітле но історію міліції Ра дянсь кої Ук раїни та її струк тур них
підрозділів, ста ла ко лек тив на мо но графія за ре дакцією П. П. Ми хай лен ка 4. Мо -
но графічне досліджен ня ма ло гриф «для служ бо во го ко ри с ту ван ня», що пев ним
чи ном об ме жу ва ло мож ли вості йо го ви ко ри с тан ня. У вка за но му ви данні на ве де -
но при кла ди діяль ності ДАІ у по воєнний період, а та кож ок ремі фак ти з ро бо ти
оз на че но го підрозділу міліції і на те ри торії звільне них регіонів, що свідчить про
ува гу на уковців до цієї те ми.

Уже в 70-ті ро ки XX ст. опубліко ва но низ ку праць за за галь ною ре дакцією
М. О. Що ло ко ва5, при свя че них історії ра дянсь кої міліції. У цих до роб ках, окрім
іншо го, йдеть ся про за хо ди у сфері без пе ки до рож нь о го ру ху та роз вит ку ор ганів
Дер жав ної ав то мобільної інспекції, а та кож стис ло ви кла де но умо ви їх
функціону ван ня у воєнні та по воєнні ро ки.

Ха рак тер ною особ ливістю досліджень 60-70-тих років ХХ ст. є відсутність
на леж но го висвітлен ня діяль ності ор ганів Дер жав тоінспекції у після воєнне де ся -
тиліття, яке відігра ва ло істот ну роль у віднов ленні та по даль шо му роз вит ку цьо -
го підрозділу міліції. Втім за вдя ки чис лен ним публікаціям провідних уче них у га -
лузі функціону ван ня ор ганів внутрішніх справ то го періоду: С. В. Білен ка6,
М. І. Єропкіна7, В. І. По лубінсько го8 – бу ло за по чат ко ва но розв’язан ня цієї про -
бле ми з істо ри ко-пра во вих по зицій.

Що до за вер шаль но го ета пу публікацій ра дянсь ко го періоду (1978-1991 рр.),
вар то вка за ти, що він ха рак те ри зується особ ли во знач ною кількістю праць, при -
свя че них діяль ності ор ганів Дер жав тоінспекції. Са ме в цей час дослідни ки по ча -
ли більш відкри то ви да ва ти ма теріали віднос но функціону ван ня ДАІ, роз гля да ю -
чи про бле ма ти ку з істо ри ко-пра во вих по зицій.

Особ ливістю де я ких праць був публіци с тич ний, а не на уко вий ха рак тер9, хо -
ча на їх сторінках у формі на рисів відби то не легкі будні працівників Дер жав -
тоінспекції, на ве дені при кла ди з їх по всяк ден ної служ би, йдеть ся про ек с т ре -
мальні си ту ації то що. За зна чені ви дан ня ста нов лять пев ну цінність, оскільки
спри я ють відтво рен ню ре аль них об ста вин, діяль ності осо бо во го скла ду ДАІ, ви -
ко нан ня йо го працівни ка ми своїх служ бо вих обов’язків, а та кож з’ясу ван ню не га -
тив них чин ників, які цьо му пе ре шко д жа ли.

Період пе ре бу до ви спри яв по яві та ко го ви дан ня як «Со вет ская ми ли ция: ис то -
рия и со вре мен ность» (1917–1987)»10. Ця ко лек тив на пра ця бу ла підго тов ле на до
70-річчя міліції СРСР і відрізня ла ся но ви ми ме то до логічни ми підхо да ми. У книзі
по да но інфор мацію про діяльність ДАІ як од но го зі струк тур них підрозділів
міліції Ра дянсь ко го Со ю зу. На підставі ши ро кої емпірич ної ба зи про сте жується
функціону ван ня Дер жав тоінспекції уп ро довж всьо го періоду існу ван ня, зо к ре ма,
у по воєнний період.

В ос танні ро ки існу ван ня СРСР з’яви ла ся низ ка праць, при свя че них
досліджен ню історії ор ганів внутрішніх справ, а са ме: В. І. По лубінсько го11 та
А. П. Тим чен ка12, які побіжно тор ка ють ся ор ганізаційно-пра во вих ас пектів
функціону ван ня Дер жав тоінспекції.

Ос танній історіог рафічний етап став но вою віхою в роз робці най важ ливіших
на прямів діяль ності ор ганів внутрішніх справ. Падіння адміністра тив но-ко манд -
ної си с те ми, змінен ня ре жи му до сту пу до архівних фондів, ут вер д жен ня сво бо ди
сло ва да ло змо гу оп ри люд ни ти знач ний ма сив архівних дже рел і не упе ре д же но
оціни ти всі ас пек ти функціону ван ня підрозділів міліції у ми ну ло му, що й зу мо ви -
ло до корінні зміни в ме то до логічних підхо дах до но вих істо ри ко-пра во вих
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досліджень у да но му кон тексті. Су часні на уковці вив ча ють ор ганізаційно-пра во -
ву діяльність ор ганів ДАІ на ос нові роз се кре че ної інфор мації. По зи тив ною оз на -
кою ба га ть ох публікацій є не тільки оп ри люд нен ня но вих дже рел, а й спро ба їх
су час но го тлу ма чен ня.

За слу го вує на ува гу серія ви дань, при свя че них 60-річно му ювілею ство рен ня
ДАІ. Це, пе ре дусім, ко лек тив на пра ця «Ис то рия ГАИ: К 60-ле тию Го сав то ин спек -
ции МВД Рос сии»13, де впер ше ґрун тов но висвітле но діяльність ор ганів Дер жав -
тоінспекції з мо мен ту ство рен ня та впро довж усь о го ча су існу ван ня. Унікальність
мо но графії, се ред іншо го, по ля гає у на яв ності ба га то го фак тич но го ма теріалу –
спо гадів ко лишніх працівників ДАІ, ма ловідо мих архівних да них і публікацій у
за со бах ма со вої інфор мації. Ще од на пра ця з те ми – «ГАИ – 60 лет»14, – хо ча й
має публіци с тич ний ха рак тер, про те дає мож ливість оз най о ми тись із жит тям і
діяльністю працівників Дер жав тоінспекції з їхніх спо гадів.

У 90-ті ро ки ХХ ст. в Ук раїні з’яв ляється низ ка ви дань із історії Дер жав ної ав -
то мобільної інспекції. Од на з пер ших праць, яка сто сується без по се ред ньо
функціону ван ня ДАІ на те ре нах До нець кої об ласті, – збірник ста тей «…Служ бу
эту очень важ ной на хо жу»15. У ма теріалах збірни ка роз кри то ба га то г ран ну
діяльність дер жав тоінспек торів регіону на ос нові різно манітно го фак тич но го ма -
теріалу, як от, роз повідей прак тич них працівників про їх не лег ку служ бу. Од нак
де які ас пек ти у книзі роз гля да ють ся не си с тем но (що най пер ше, це сто сується за -
собів пра во во го за без пе чен ня ро бо ти).

Су час ний історіог рафічний ма сив ха рак те ри зується різно манітни ми за жа н ра -
ми публікаціями. На при клад, в Ук раїні по ба чи ло світ на уко во-по пу ляр не ви дан ня
«Міліція Ук раїни: істо рич ний на рис, пор т ре ти, події»16, де на ос нові архівних
дже рел, нор ма тив но-пра во вих до ку ментів оха рак те ри зо ва но діяльність
працівників Дер жав ної ав то мобільної інспекції на по чат ко во му етапі Ве ли кої
Вітчиз ня ної війни. На жаль, відбу дов ний період у діяль ності Дер жав тоінспекції
висвітле ний де що фраг мен тар но.

На особ ли ву ува гу за слу го ву ють фун да мен тальні праці з цієї те ми – пе ре -
дусім, три том не ви дан ня за ре дакцією П. П. Ми хай лен ка «Історія міліції Ук раїни
у до ку мен тах і ма теріалах»17. Ця уза галь ню ю ча пра ця містить, низ ку цінних
архівних до ку ментів і ма теріалів із історії міліції Ук раїни, що ілю с т рує весь
період її існу ван ня (на при клад, нор ма тив но-пра вові ак ти, що слу гу ва ли ос но вою
діяль ності підрозділів міліції).

Ав то ри ста тей у періодич них ви дан нях «Іме нем за ко ну», «Зустрічна сму га» та
інших, зо к ре ма, П. П. Ми хай лен ко, В. Довбня, Г. На ум чик, особ ли ву ува гу
приділя ють функціям як ор ганів міліції за га лом, так і Дер жав тоінспекції уп ро -
довж усь о го ча су їх існу ван ня. У цьо му кон тексті публікації містять знач ний об -
сяг но во го фак тич но го ма теріалу що до функціону ван ня ДАІ в ми ну ло му, од нак і
в них за ли ша ють ся не висвітле ни ми чи ма ло ас пектів діяль ності цьо го ор га ну
міліції в перші по воєнні ро ки. 

Ба га то про га лин в історії ОВС бу ло ліквідо ва но з ви хо дом най повнішо го на
цей час ви дан ня з регіональ ної те ма ти ки функціону ван ня пра во охо рон них ор -
ганів у сфері за без пе чен ня без пе ки до рож нь о го ру ху – «Історія Дер жав тоінспекції
Дон ба су»18. У ко лек тивній мо но графії найбільш де таль но та ґрун тов но ви кла де -
ний ма теріал що до ор ганізаційно-пра во вої діяль ності Дер жав тоінспекції на те ри -
торії Дон ба су. В ній відтво рені ма ловідомі архівні до ку мен ти, спо га ди
працівників і ве те ранів Дер жав тоінспекції; по да но трак ту ван ня про бле ма тич них
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ас пектів діяль ності ДАІ та прак тичні при кла ди їх по до лан ня. Історіог рафічний
ма теріал особ ли во ак ту аль ний для сьо го ден ня, хо ча й не містить гли бин но го
аналізу нор ма тив но-пра во вих за сад функціону ван ня Дер жав тоінспекції са ме у
по воєнний період і спи рається на не знач ну кількість фак тич них да них, що спри -
я ли би роз крит тю всіх сфер діяль ності цьо го ор га ну міліції на те ре нах Дон ба су в
пер ше по воєнне де ся тиліття.

Це не єди не ви дан ня, де висвітле но діяльність ор ганів ДАІ на певній те ри -
торії. Тож, аналізу ю чи історіог рафічний до ро бок, який із істо ри ко-пра во вих по -
зицій ха рак те ри зує різно манітні ас пек ти функціону ван ня підрозділів ДАІ, слід
звер ну ти ува гу на про ве ден ня досліджень за те ри торіаль ним прин ци пом. Це
ство рює пе ре ду мо ви для порівняль но го аналізу ви ко нан ня ор га на ми Дер жав -
тоінспекції ок ре мих функцій та особ ли во с тей їх діяль ності в різних регіонах, ви -
я ви ти та підда ти аналізу провідні тен денції і за ко номірності ви ко нан ня по вно ва -
жень, по кла де них на працівників цьо го підрозділу. Де які з праць є публіци с тич -
ни ми на ри са ми, од нак че рез брак де таль них досліджень во ни ста нов лять ли ше
пев ний на уко вий інте рес. Такі ви дан ня при свя чені історії ДАІ різно манітних
регіонів Ук раїни, як от, Дніпро пе т ровськ19, Дон бас20, За кар пат тя21, Су ми22 та
Росії (Вол го град23, Крас но дарсь кий край24, Курськ25, Ленінград і Ленінградсь ка
об ласть26, Ре с публіка Комі27, Уд муртія28, Чу вась ка АРСР29).

Уп ро довж ос танніх де ся тиліть в Ук раїні опубліко ва но низ ку праць, при свя че -
них без по се ред ньо історії ДАІ Ук раїни. З-поміж них вар то ви о кре ми ти мо но -
графічне досліджен ня Я. І. Хом’яка «Ста нов лен ня та роз ви ток ор ганів Дер жав ної
ав то мобільної інспекції Ук раїни»30. За ува жи мо, що віднов лен ня діяль ності ор -
ганів ДАІ в по воєнні ро ки пред став ле не в мо но графії не ст рук ту ро ва но, на ве де -
ний аналіз ли ше декількох нор ма тив но-пра во вих актів, це не доз во ли ло на леж -
ним чи ном роз кри ти пи тан ня ор ганізації і діяль ності Дер жав тоінспекції в ок рес -
ле них хро но логічних ме жах.

За ос танній час дослідни ка ми підго тов ле но ще декілька ви дань, об’єкт вив -
чен ня яких ста но вить історія Дер жав ної ав то мобільної інспекції Ук раїни31. Важ -
ли во, що в цих ро бо тах по да но аналіз про цесів ста нов лен ня та роз вит ку Дер жав -
тоінспекції, а та кож ха рак те ри с ти ка їх нор ма тив но-пра во во го за без пе чен ня.
Однак, як і в більшості ана логічних праць, про за хо ди ор ганів ДАІ що до ор га -
нізації до рож нь о го ру ху та відро д жен ня гос по дар ст ва в по воєнний період
висвітле но до сить по вер хо во.

Не аби я кий інте рес у на уко во му плані вик ли кає кни га В. І. Су ковіци на «От го -
ро до во го до ин спек то ра ГИБДД»32 – ілю с т ро ва на історія служ би. У ній ав тор на
ос нові знач но го ма си ву ма теріалів і нор ма тив но-пра во вих актів по етап но
висвітлює ста нов лен ня та роз ви ток ор ганів на гля ду за до рожнім ру хом.

Ок ре мий сег мент праць із історії Дер жав ної ав то мобільної інспекції ста нов -
лять ди сер таційні досліджен ня. Більшість їх ви ко навців – працівни ки ор ганів
міліції, що істот но сприяє де таль но му та ви со ко про фесійно му оп ра цю ван ню ок -
рес ле ної те ма ти ки, по за як, во ни ма ють фа хові знан ня та ово лоділи прак тич ни ми
на вич ка ми ро бо ти в цих струк ту рах.

Ди сер тації істо ри ко-пра во во го змісту при свя чені досліджен ню діяль ності як
ор ганів міліції за га лом, так і вив чен ню функціону ван ня Дер жав тоінспекції. Пе ре -
дусім, ви о кре ми мо праці І. Г. Біла са, М. М. Вой це ховсь ко го, А. С. Квітчу ка,
О. М. Ма цу ка, А. М. Мед ведєва, М. Ф. Поліковсь ко го, О. С. Сідо ро вої, О. В. Фе -
дор чу ка, Я. І. Хом’яка, А. Є. Шев чен ка та інших, які та кож роз гля да ють історіо -
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графічні ас пек ти діяль ності ор ганів ДАІ, се ред іншо го, в ок рес ле них хро но -
логічних ме жах.

По при знач ний ма сив історіог рафічних праць на уко во го та публіци с тич но го
спря му ван ня, чис лен них ди сер таційних досліджень, що є свідчен ням ак тив ної
ком плекс ної ро бо ти на уковців сто сов но висвітлен ня ок ре мих ас пектів функціону -
ван ня ор ганів Дер жав тоінспекції на різних істо рич них ета пах, у цій га лузі за ли -
ши ло ся ще чи ма ло «білих плям». Ва го ма кількість не си с те ма ти зо ва них нор ма -
тив но-пра во вих актів і на ко пи чен ня фак то логічно го ма теріалу без де таль но го
досліджен ня пра во вих за сад функціону ван ня ор га ну не мо же на да ти ре аль но го
уяв лен ня про ха рак тер ви ко ну ва них за вдань та ефек тивність ро бо ти ДАІ. На уко -
вий підхід до роз гля ду історіог рафічних ас пектів ор ганізаційно-пра во вої діяль -
ності Дер жав ної ав то мобільної інспекції по тре бує вив чен ня та ґрун тов но го
аналізу всіх ас пектів функціону ван ня – від пра во во го й ор ганізаційно го чин ників
до ма теріаль но-технічно го за без пе чен ня, висвітлен ня по зи тив них мо ментів і не -
доліків, що спри я ти ме адек ват но му сприй нят тю склад них явищ і про цесів при
по даль шо му ре фор му ванні служ би.
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С. І. КРА МАР

ІСТОРІОГ РАФІЯ ПРО БЛЕ МИ ПРА ВО ВО ГО СТА НО ВИ ЩА 
ВІРМЕНСЬ КОЇ ГРО МА ДИ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ НА ПОДІЛЛІ (XV–XVIII ст.) 

Про ве де но аналіз праць дослідників, що сто су ють ся про бле ми пра во во го ста ту су
вірменсь кої гро ма ди міста Кам’янець у період XV–XVIII століть. Пер шу гру пу праць
скла да ють праці істо риків дер жа ви і пра ва XIX століття, до дру гої гру пи відно сять -
ся ро бо ти ХХ століття. Ок ре му ува гу приділе но досліджен ням С. Ба рон ча та Я. Даш -
ке ви ча.

Клю чові сло ва: вірменсь ка гро ма да Кам’ян ця, війт, кам’янець кий вірменсь кий суд.

Кра мар С.И. Ис то ри о гра фия про бле мы пра во во го по ло же ния ар мян ской об щи -
ны го ро да Ка ме нец на По до лье (XV–XVIII ст.).

Про ве ден ана лиз ра бот ис сле до ва те лей, ко то рые ка са ют ся про бле мы пра во во го
ста ту са ар мян ской об щи ны го ро да Ка ме нец в пе ри од XV–XVIII сто ле тий. Пер вую
груп пу ра бот со став ля ют ра бо ты ис то ри ков го су дар ст ва и пра ва XIX сто ле тия, ко
вто рой груп пе от но сят ся ра бо ты ХХ сто ле тия. От дель ное вни ма ние уде ле но ис сле до -
ва ни ем С. Ба рон ча и Я. Даш ке ви ча.

Клю че вые сло ва: ар мян ская об щи на Ка мен ца, войт, ка ме нец кий ар мян ский суд.

Kramar Sergiy. Historiography of legal position’s problem of Armenian society of
city Kamianec on Podilla (XV– XVIII centuries)

The author analysed labours of researchers that touch the problem of legal status of
Armenian society of city Kamianec on Podilla (XV–XVIII centuries). The first group of
labours is folded by labours of historians of the state and right for XIX of century, works of
ХХ of century behave to the second group. Separate attention is spared by research of
S. Baronch and Я. Dashkevuch.

Keywords: Armenian society of Kamianec, vijt (headman), Armenian court of Kamianec.

Інсти ту ти са мо вря ду ван ня та су до чин ст ва міста Кам’ян ця у період XV–XVIII
століть ви с ту па ють унікаль ним об’єктом істо ри ко-пра во вих досліджень, оскільки
на при кладі Кам’ян ця як «міста трьох націй» мож ли во відсте жи ти функціону ван -
ня та взаємодію на об ме женій те ри торії од но час но юри с дикцій кількох
національ них гро мад. Такі досліджен ня історії уп равління та су до чин ст ва є важ -
ли ви ми не ли ше з точ ки зо ру фор му ван ня пев них істо рич них відо мо стей, а й з по -
зиції от ри ман ня досвіду функціону ван ня си с тем муніци паль но го уп равління на
те ри торії Ук раїни. Вив чен ня уп равління та ус т рою вірменсь кої гро ма ди міста
Кам’янець на Поділлі ста но вить особ ли вий на уко вий інте рес, оскільки та ка гро -
ма да три ва лий час зберіга ла власні тра диції муніци паль но го уп равління та ор -
ганізації су до чин ст ва, які бу ли знач но відмінні від тра дицій та ус т рою корінно го
на се лен ня. 

За га лом, увесь ма сив досліджень що до пра во во го ста ту су вірменсь кої гро ма -
ди міста Кам’янець у період XV–XVIII століть мо же мо умов но поділи ти на дві
гру пи. До пер шої гру пи досліджень відно сять ся праці дослідників XIX століття
(А. Пржездзєкі, М. Роллє, С. Ба ронч, Ф. Бішоф, Й. Ко лер); дру га гру па дослі -
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джень пред став ле на пра ця ми, що бу ли опубліко вані у ХХ столітті (Я. Карст,
О. Баль цер, С. Кут ше ба, Я. Шаш ке вич, В. Гри го рян, Я. Ісаєвич, М. Пе т ров та ін.).
Ок ре мо слід за ува жи ти, що ча с ти на на ве де них ав торів роз гля да ли пи тан ня пра во -
во го ста но ви ща вірменсь ких гро мад на те ри торії інших міст (на сам пе ред м. Льво -
ва), од нак такі досліджен ня мо жуть бу ти ви ко ри с тані в кон тексті історії уп -
равління та су до чин ст ва Кам’ян ця, оскільки ут во рен ня та функціону ван ня
вірменсь ких гро мад в Ук раїні відбу ва ло ся на підставі досвіду уже існу ю чих гро -
мад. 

Однією з пер ших робіт, при свя че них історії Кам’ян ця, вар то на зва ти
досліджен ня А. Пржездзєцкєго «Поділля, Во линь, Ук раїна», у яко му в то му числі
роз гля да ють ся пи тан ня ус т рою вірменсь кої гро ма ди. По при те, що досліджен ня
А. Пржездзєцкєго но сить схе ма тич ний ха рак тер у пи танні досліджен ня ор ганів
уп равління містом, ав тор вка зує на особ ли вості са мо вря ду ван ня вірменсь кої гро -
ма ди та виз на чає ак ти, яки ми закріплю вав ся особ ли вий ста тус та кої гро ма ди. Зо -
к ре ма, ав тор вка зав, що пра ва вірменсь кої гро ма ди виз на ча ли ся привіле я ми ко -
ролів Вла ди сла ва Ягай ла, Вла ди сла ва ІІІ Вар нен чи ка (1443), Яна Оль брах та
(1496), Алек сан д ра (1502), Сигізмун да І Ста ро го (1507), Сигізмун да ІІ Ав гу с та
(1552, 1567), Генріха Ва луа (1574), Сте фа на Ба торія (1576), Сигізмун да ІІІ Ва зи
(1601, 1614), Вла ди сла ва IV (1633), Яна Ка зи ми ра (1649, 1652, 1665,1658), Яна
Собєсько го (1672), Станісла ва Ав гу с та (1766)1.

Інший дослідник історії ус т рою Кам’ян ця Міхал Роллє (Ан тоні Ю.) та кож
звер тає ува гу на особ ли вості ста ту су вірменсь кої гро ма ди у місті. Так, М. Роллє
ствер д жу вав, що Кам’янець до по ло ви ни XVII століття ви ко ну вав роль не -
офіційної сто лиці вірмен на те ре нах Речі По спо ли тої2. При цьо му дослідник про -
аналізу вав си с те му ор ганів уп равління вірменсь кої спільно ти Кам’ян ця, відзна -
чив, що си с те му ор ганів уп равління тво ри ли: війт (пре тор, про кон сул), вісім
райців (кон сулів), з поміж яких най стар ший обіймав по са ду за ступ ни ка го ло ви
місько го су ду3.

У вив ченні пра во во го ста но ви ща вірменсь ких по се ленців на ук раїнських зем -
лях знач ною є за слу га Са до ка Ба рон ча, який сво го ча су про жи вав у Львові.
Зібрав ши знач ний фак тич ний ма теріал, С. Ба ронч увів у на уко вий обіг ряд до ку -
ментів, які роз ви ва ють особ ли вості співісну ван ня вірмен з інши ми по се лен ця ми
на ук раїнських зем лях досліджу ва но го періоду. Важ ли вою в цьо му на прямі бу ла
стат тя про ру ко пи си Львівської вірменсь кої капіту ли, яка вий ш ла дру ком 1853 ро -
ку. Під час опи су цих до ку ментів ви я ви ло ся ба га то істо рич них да них з історії
вірменсь ких по се лень не тільки у Львові, але й в інших містах Га ли чи ни та
Поділля. Че рез два ро ки вий шов дру гий збірник до ку ментів, який зібрав і си с те -
ма ти зу вав С. Ба ронч. Це бу ли до ку мен ти з Львівських ак то вих книг, в яких є чи -
ма ло фактів з історії пра во во го ста но ви ща вірменсь ких по се ленців. Дослідни ком
вив че но різні ли с ти, універ са ли, те с та мен ти, інвен тарі і іншо го ро ду до ку мен ти,
по дані в хро но логічно му по ряд ку, які охоп лю ва ли період з кінця XIV до кінця
XVIII століття. 

С. Ба ронч досліджу вав не ли ше історію ок ре мих західно ук раїнських
вірменсь ких по се лень та міст, але й ав тобіог рафічні дані ба га ть ох вірменсь ких
сімей XIV–XIX століття. Це до по мог ло йо му підго ту ва ти і ви да ти ок ре му кни гу,
сво го ро ду біог рафічний слов ник 365 вірменсь ких ро дин. У 1869 році в Тер но полі
вий ш ла ос тан ня пра ця С. Ба рон ча – «На ри си історії вірмен» – підсу мок ба га -
торічних досліджень ав то ра з цієї про бле ма ти ки4. У ній уза галь не но істо ричні
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відо мості про вірменсь ких по се ленців в Ук раїні. Кни га скла дається з кількох
розділів, се ред яких найціннішим є розділ, у яко му ви кла де на історія ок ре мих по -
се лень. У цій книзі ав тор на ма гав ся висвітли ти різні сто ро ни історії тієї чи іншої
гро ма ди. У де я ких місцях досліджен ня зустрічаємо важ ливі дані про взаємозв’яз -
ки і друж бу вірменсь ких по се ленців з ук раїнським на се лен ням.

Бу ду чи до б рим знав цем мов та архівістом, С. Ба ронч зумів оп ра цю ва ти знач -
ну дже рель ну ба зу не ли ше з історії вірменсь ких по се лень, але й ба га ть ох ук -
раїнських міст5. Оціню ю чи в за галь но му на уко вий до ро бок С. Ба рон ча, не обхідно
ствер ди ти, що він увів у на уко вий обіг ряд до ку мен таль но го ма теріалу й у своїх
пра цях зумів по ка за ти історію вірменсь ких по се лень, що по зи тив но впли ну ло на
вив чен ня вірменсь кої про бле ма ти ки в істо ричній та істо ри ко-пра вовій літе ра тур6.

Вив чен ням ок ре мих ас пектів пра во во го ста но ви ща вірменсь ких гро мад на те -
ри торії Ук раїни зай ма ли ся австрійський істо рик пра ва Ф. Бішоф і німець кий
дослідник Й. Ко лер. Вва жа ють, що німець кий істо рик пра ва Ф.Бішоф впер ше в
на уці по ста вив пи тан ня про дію вірменсь ко го пра ва в вірменсь ких ко лоніях ук -
раїнських міст7. Він ви я вив і опубліку вав гра мо ти, на дані львівським вірме нам у
XIV–XVIII ст.8 Крім цьо го, знач ну він ува гу приділив вив чен ню Вірменсь ко го
ста ту ту 1519 р., який за сто со ву ва ли вірменські гро ма ди на те ри торії Ук раїни. Ре -
зуль та ти своїх досліджень він опубліку вав у праці «Ста ро давнє пра во вірмен у
Львові»9. 

Про фе сор Вюрц бургсь ко го і Берлінсько го універ си тетів Йо зеф Ко лер, бу ду чи
фахівцем з порівняль но го пра ва на родів Азії і Євро пи, впер ше здійснив спро бу
відшу ка ти дже ре ла ук раїнських вірмен в праві їх ме т ро полій. Досліджу ю чи
львівський вірменсь кий су деб ник 1519 ро ку йо го за сто су ван ня оха рак те ри зу вав у
на ступ ний спосіб: «Це до ку мент який на гляд но засвідчив, як за до по мо гою
вірменсь ко го пра ва ча с тин ка Схо ду по ка за ла се бе на За ході, шма то чок Схо ду, був
пе ре мо же ний західним пра во вим жит тя тільки після століть три ва лої бо роть -
би»10. 

На по чат ку XX століття досліджен ням пра во во го ста но ви ща вірменсь ких по -
се лень на ук раїнських зем лях зай ма ли ся німець кий істо рик пра ва Я. Карст11,
один із провідних пра во знавців Ав ст ро-Угор щи ни та Польщі, про фе сор
Львівсько го універ си те ту О. Баль цер12, який опубліку вав декілька ґрун тов них
праць з вірменсь ко го пра ва та польсь кий істо рик С. Кут ше ба13, який у своєму
дослідженні здійснив порівняль ний аналіз норм Су деб ни ка Мхіта ра Го ша і
Вірменсь ко го Ста ту ту 1519 ро ку.

Особ ли ва роль у дослідженні вірменсь ких гро мад на ук раїнських зем лях на -
ле жить Я. Р. Даш ке ви чу. На уко вий до ро бок вче но го важ ко пе ре оціни ти, оскільки
по ле зо ру дослідни ка по трап ля ли найрізно манітніші про бле ми, пов’язані з
історією вірменсь ких гро мад на те ри торії Ук раїни, їхнім суспільним ла дом, пра -
во вим ста но ви щем, відно си на ми з місце ви ми ор га на ми вла ди, роз вит ком куль ту -
ри та еко номіки то що. Історії Кам’ян ця на уко вець при свя тив по над півсотні
праць, на пи са них з ви ко ри с тан ням знач но го дже рель но го ма теріалу. Ним
дослідже но різні ас пек ти кам’янець ких ста ро жит но с тей: час за по чат ку ван ня
міста, йо го ар хе о графічна спад щи на XIV-XVIII століть, місце Кам’ян ця у
внутрішній і зовнішній торгівлі Речі По спо ли тої, пи тан ня соціаль ної «націото по -
графії», історія і устрій вірменсь кої гро ма ди та інше14.

Уче ний досліджу вав час по яви пер ших вірменсь ких пе ре се ленців на те ри торії
Ук раїни (зо к ре ма, кри тич но роз г ля нув гра мо ту кня зя Фе до ра Дми т ро ви ча з
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1062 ро ку і довів, що це фаль сифікат15), шля хи та місця роз се лен ня вірмен впро -
довж ХІ-ХVІІІ століття16. Най давніша згад ка про війтівство вірмен відно сить ся
до привілею Яна Оль брах та 1496 ро ку, при цьо му вірме ни ма ли своє війтівство до
1787 ро ку з пе ре рвою в 1672-1701 ро ках17. Я. Р. Даш ке вич здійснив спро бу скла -
с ти по вний ка та лог вірменсь ких ко лоній, які існу ва ли на ук раїнських етнічних
зем лях у ХІ-ХVІІІ століттях. Пе релік гро мад по да но за ал фавітом назв міст, в яких
во ни бу ли ство рені. У дослідженні вміще но ос новні відо мості про міграцію
вірменів на ук раїнські землі, вка за но на да ту ство рен ня гро мад, особ ли вості
їхньо го са мо вря ду ван ня, кількість вірменсь ко го на се лен ня та ін. 

Дослідник звер нув ува гу і на про бле ми соціото по графії вірменсь ких гро мад18.
Ав то ру на ле жать кілька історіог рафічних ог лядів досліджень вірменсь ких гро мад
на ук раїнських зем лях19. 

Знач ну ува гу вче ний приділив досліджен ню дже рел з історії вірменсь ких гро -
мад20. Зо к ре ма, слід звер ну ти ува гу на досліджен ня Я. Р. Даш ке ви ча «Ка мя нець-
Подільский у вірменсь ких дже ре лах XIV-XV ст.», у яко му про аналізо ва но ури вок
з гра мо ти вірменсь ко го ка то ли ко са Те о до ро са ІІ, ад ре со ва ний вірменсь ким ко -
лоніям на Ук раїні 1388 ро ку; пам’ят ний за пис, впи са ний у вірменсь кий цер ков ний
слу жеб ник 1394 ро ку; гра мо ту Сіна на, си на Хут лу бея, про пе ре да чу збу до ва ної
ним церк ви в ко ри с ту ван ня вірменсь кої ка мя нець кої гро ма ди 1398 ро ку; по ча ток
так зва но го «Ка мя нець ко го літо пи су» з за пи с ка ми за 1410-1498 ро ку21.

У 1967 році з’яви ла ся пра ця Я. Р. Даш ке ви ча «Вірменсь ка ко лонія у Кам’янці-
Подільсько му в 50-60-х рр.. ХVІ ст.»22, у якій дослідник про аналізу вав зна чен ня
так зва них по ло вець ких актів (до ку ментів кам’янець ко го вірменсь ко го су ду, скла -
де них вірме но-кип чаць кою мо вою) для вив чен ня діяль ності вірменсь ко го
війтівсько го кам’янець ко го су ду. Я. Р. Даш ке вич здійснив аналіз дже рель но го ма -
теріалу до історії львівської вірменсь кої гро ма ди23 та гро мад інших міст24.

Пи тан ня пра во во го ста ту су, пра вові ак ти вірменсь кої гро ма ди бу ли пред ме том
досліджен ня Я. Р. Даш ке ви ча в статті «Ста тут вірменсь кої об щи ни в Ка мянці-
Подільскім 1616 ро ку». За зна че на на зва є умов ною, оскільки дослідник вста но -
вив, що да ний збірник є ти по вим «пізньо се ред нь овічним silva rerum» який скла -
дається з привілеїв для За мо с тя 1580-1669 років, по етич них творів, листів польсь -
ких ко ролів, апо крифічно го ли с та ту рець ко го сул та на «польсь ко му і шведсь ко му
ко ро лю»25. На дум ку Я. Р. Даш ке ви ча, цей до ку мент був ре зуль та том твор чості
пред став ників трьох юри с дикцій – польсь кої, ук раїнської і вірменсь кої. До ку мент
ви ник знач но раніше ніж у 1616 році, в цьо му році він був впи са ний до гродсь ких
книг26.

Пи тан ня місько го діло вод ст ва та збе ре жен ня ак то вих книг бу ли пред ме том
досліджен ня Я. Даш ке ви ча в праці «Адміністра тивні, су дові й фінан сові кни ги на
Ук раїні в XIII-XVIII ст. (Про бле ма, стан і ме то ди ка досліджен ня)». Ве ли ким по -
зи ти вом цієї розвідки є те, що в ній си с те ма ти зо ва но та про аналізо вані кни ги
(189) вірменсь ких адміністра тив но-су до вих, гро мадсь ких та цер ков них ус та нов,
стан їх збе ре жен ня на да ний час. Зо к ре ма, ним по да но на ступ ну кла сифікацію:
кни ги са мо вря ду ван ня, кни ги братств і банків, кни ги вірменсь ких судів, кни ги
міша них судів, кни ги цер ков них ус та нов, кни ги освітніх ус та нов27. Ав то ром вста -
нов ле но, що адміністра тивні та фінан сові кни ги ор ганів са мо вря ду ван ня вірмен
Кам’ян ця-Подільско го не збе рег ли ся. Ра зом з тим, здійсне но при пу щен ня, що в
Кам’янці ці кни ги не ве ли ся ок ре мо, а за пи си вно си ли ся до су до вих книг28. Кни -
ги судів Я. Р. Даш ке вич поділив на дві гру пи: кни ги вірменсь ких війтівських
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урядів, тоб то кни ги су до вих ор ганів, ви ключ но вірменсь ких за скла дом
(Кам’янець, Станіслав, За мость, Язлівець, Сня тин) та кни ги міша них су до вих ор -
ганів (Львів, Станіслав)29. У Кам’янці вірменсь ким су дом ве ли ся білові і чор нові
кни ги (так звані про то ко ли і фор му ля ри). На сьо годні збе рег ло ся 46 книг
кам’янець ко го вірменсь ко го су ду, який не функціону вав у період ту рець кої оку -
пації 1672-1699 років30. За пи си но таріаль но го ха рак те ру вно си ли ся в ок ре му кни -
гу в ос танні ро ки існу ван ня вірменсь ко го су ду31.

Різно манітні ас пек ти відно син між вірменсь ки ми та інши ми національ ни ми
гро ма да ми міст та кож про аналізо ва но у вступній статті збірни ка до ку ментів «Ук -
ра ин ско-ар мян ские свя зи в ХVІІ ве ке»32, ук ла да чем яко го був Я.Р. Даш ке вич. У
2001 р. по ба чи ла світ збірка публікацій ав то ра, над ру ко ва них впро довж 1954-
1989 рр. у євро пейській та аме ри канській на уковій пресі33. 

У XX столітті вив чен ням історії вірменсь ких гро мад в Ук раїні зай ма ли ся та -
кож В. Гри го рян34, Я. Ісаєвич35, Я. Кісь36, М. Кот ляр37, М. Кри во нос38, Д. Миш -
ко39, М. Пе т ров40та ін. 
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В. М. СКРИП НЮК

МЕ ТО ДО ЛОГІЯ КОМ ПА РА ТИВ НО ГО АНАЛІЗУ 
В СУ ЧАС НИХ КОН СТИ ТУЦІЙНО-ПРА ВО ВИХ ДОСЛІДЖЕН НЯХ

Дослідже но про бле ми та пер спек ти ви за сто су ван ня ком па ра тив ної ме то до логії в
су час них кон сти туційно-пра во вих досліджен нях. Ав тор обґрун то вує роль і зна чен ня
ком па ра тив но го ме то ду як за со бу оп ра цю ван ня кон сти туційно-пра во во го ма теріалу,
вка зує на спе цифіку за сто су ван ня цьо го ме то ду у на уці кон сти туційно го пра ва. Спи ра -
ю чи на аналіз кон сти туційно го ре гу лю ван ня відно син між гілка ми дер жав ної вла ди, а
та кож прак ти ку за без пе чен ня кон сти туційно го прин ци пу поділу вла ди, роз кри то по -
тенціал ком па ра тив ної ме то до логії у кон сти туційно му праві.

Клю чові сло ва: кон сти туційне пра во, ком па ра тив ний аналіз, ме то до логія кон сти -
туційно-пра во вих досліджень, інсти ту ти кон сти туційно го пра ва, публічна вла да, кон -
сти туційні пра вовідно си ни.

Скрип нюк В.Н. Ме то до ло гия ком па ра тив но го ана ли за в со вре мен ных кон сти -
ту ци он но-пра во вых ис сле до ва ни ях

Ис сле до ва ны про бле мы и пер спек ти вы при ме не ния ком па ра тив ной ме то до ло гии в
со вре мен ных кон сти ту ци он но-пра во вых ис сле до ва ни ях. Ав тор обос но вы ва ет роль и
зна че ние ком па ра тив но го ме то да как сред ст ва об ра бот ки кон сти ту ци он но-пра во во го
ма те ри а ла, ука зы ва ет на спе ци фи ку при ме не ния это го ме то да в на уке кон сти ту ци он -
но го пра ва. Опи ра ясь на ана лиз кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний меж ду
вет вя ми го су дар ст вен ной вла с ти, а так же прак ти ку обес пе че ния кон сти ту ци он но го
прин ци па раз де ле ния вла с тей, рас крыт по тен ци ал ком па ра тив ной ме то до ло гии в кон -
сти ту ци он ном пра ве.

Клю че вые сло ва: кон сти ту ци он ное пра во, ком па ра тив ный ана лиз, ме то до ло гия
кон сти ту ци он но-пра во вых ис сле до ва ний, ин сти ту ты кон сти ту ци он но го пра ва, пуб -
лич ная власть, кон сти ту ци он ные пра во от но шия.

Skrypniuk Valentuna. Comparative analysis methodology in modern constitutional-
and-legal research

The article analyses the problems and prospects of comparative methodology application
in modern constitutional-and-legal studies. The author substantiates the role and importance
of the comparative method as a means of processing the constitutional-and-legal material,
shows the specifics of the application of this method in constitutional law science. Based on
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analysis of constitutional regulation of the relations between the branches of government, as
well as the practice of ensuring the constitutional principle of separation of powers, the poten-
tial of comparative methodology in constitutional law is proved.

Key words: constitutional law, comparative analysis, methodology of constitutional-and-
legal research, constitutional law institutions, public authority, constitutional relationships.

Су час ний роз ви ток на уки кон сти туційно го пра ва не роз рив но пов'яза ний не
ли ше з постійним зба га чен ням цієї сфе ри юри дич них знань но вим фак то логічним
ма теріалом та роз роб кою но вих мо де лей і кон цеп ту аль них підходів в ча с тині кон -
сти туційно-пра во во го аналізу, але й де далі більш ак тив ни ми розвідка ми в га лузі
ме то до логії кон сти туційно го пра ва. Справді, ус та ле ний підхід до своєрідно го «за -
по зи чен ня» або зви чай но го «пе ре не сен ня» ме тодів досліджен ня тих чи інших га -
лу зей пра ва у сфе ру кон сти туційно-пра во вої на уки на разі по тре бує на сво го
змісто вно го пе ре ос мис лен ня. Звісно, це не оз на чає за пе ре чен ня ролі та зна чу -
щості за галь но пра во вих ме тодів для су час но го кон сти туційно го пра ва. Йдеть ся
ли ше істот не підви щен ня ак ту аль ності пи тань, що без по се ред ньо пов’язані або з
роз роб кою влас не кон сти туційно-пра во вої ме то до логії, або з адек ват ною адап -
тацією тих чи інших ме тодів на на яв ний кон сти туційно-пра во вий ма теріал1. Од -
ним з та ких ме тодів, який ви я вив свою ефек тивність та про дук тивність в кон -
тексті за галь но те о ре тич них пра во вих розвідок2, і який ак тив но за сто со вується у
кон сти туційно му праві, є ком па ра тив ний ме тод3. На разі у вітчиз няній юри дичній
на уці він вже ста вав пред ме том ува ги провідних дослідників са ме з по гля ду виз -
на чен ня йо го на уко во го по тенціалу та пер спек тив за сто су ван ня у різних га лу зях
пра ва. то му ви дається важ ли вим і од но час но ак ту аль ним за вдан ням звер ну тись
до висвітлен ня йо го по тенціалу у су час но му кон сти туційно му праві.

Не зва жа ю чи на об’єктив ну спе цифіку ор ганізації і функціону ван ня публічної
вла ди у кожній кон крет но взятій країні, не мож на за пе ре чу ва ти то го, що завжди
мож на виділи ти певні за гальні ри си, вла с тиві більшості су час них дер жав що до
аналізу суб’єктів дер жав ної вла ди. Чи не найбільш яс к ра во це вид но, як що звер -
ну тись до пев них універ саль них пра во вих інсти тутів або прин ципів, які на разі
виз на но у якості «фун да мен таль них умов» де мо кра тич но го вря ду ван ня. Як при -
клад мож на звер ну тись до прин ци пу поділу вла ди. У цьо му сенсі за сто су ван ня
ком па ра тив но го ме то ду по кли ка но спри я ти з’ясу ван ню не ли ше на то го, яким чи -
ном взаємодіють різні гілки вла ди в тій чи іншій дер жавній си с темі, але й
висвітли ти ті за гальні про бле ми, з яки ми сти кається су час на кон сти туційно-пра -
во ва прак ти ка, ко ли йдеть ся про ха рак тер взаємодії тих інсти тутів, що ре пре зен -
ту ють різні гілки вла ди4.

Звер та ю чись до ха рак те ри с ти ки за ко но дав чої вла ди та за сто со ву ю чи ком па ра -
тив ну ме то до логію, мож на пев но твер ди ти, що у пе ре важній більшості су час них
дер жав її уо соб лює єди ний пред став ниць кий ор ган. Са ма струк ту ра цьо го ор га ну
мо же зміню ва ти ся в за леж ності від однієї дер жа ви до іншої. Зо к ре ма, для фе де ра -
тив ної фор ми дер жав но го ус т рою ха рак тер не існу ван ня дво па лат них пар ла -
ментів, а для унітар них дер жав, за пра ви ло, вла с тиві од но па латні пар ла мен ти. Та -
кож на рівні кон сти туцій мо жуть бу ти закріплені й різні по вно ва жен ня пар ла -
ментів. В од них ви пад ках це ли ше за ко но давчі функції, в інших – йдеть ся ще про
кон трольні по вно ва жен ня по відно шен ню до ви ко нав чої гілки дер жав ної вла ди та
інші функції. Так, скажімо в ча с тині 2 статті 66 Кон сти туції Іспанії за зна чається,
що Ге не ральні кор те си здійсню ють за ко но дав чу вла ду дер жа ви, прий ма ють дер -
жав ний бю д жет та кон тро лю ють діяльність уря ду. Та кож різнить ся і ступінь рег -
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ла мен тації функцій пар ла ментів: від пе реліку ли ше ос нов них по вно ва жень (по -
вно ва жен ня Сей му в Кон сти туції Латвії, Скуп щи ни в Кон сти туції Сло венії то що)
до їх де таль но го юри дич но го виз на чен ня. Зо к ре ма, в ча с тині 1 статті 85 Кон сти -
туції Ук раїни пе ре ра хо вується 36 по вно ва жень Вер хов ної Ра ди, а в ча с тині 2 цієї
ж статті вка за но, що Вер хов на Ра да здійснює й інші по вно ва жен ня, які відповідно
до кон сти туції відне се но до її відан ня. Не менш де таль ний пе релік по вно ва жень
пред став ниць ко го ор га ну за ко но дав чої гілки дер жав ної вла ди зна хо ди мо в кон -
сти туціях інших по ст ра дянсь ких країн. Так, в Кон сти туції РФ стат тя ми 102 та 103
виз на ча ють ся ок ре мо по вно ва жен ня Ра ди Фе де рації та Дер жав ної Ду ми5. В Кон -
сти туції Ре с публіки Мол до ва (стат тя 66) пе ре ра хо ва но 17 по вно ва жень Пар ла -
мен ту се ред яких відзна че но прий нят тя за конів, по ста нов та ре зо люцій, при зна -
чен ня ре фе рен думів, за твер д жен ня ос нов них на прямів зовнішньої і внутрішньої
політи ки дер жа ви, за твер д жен ня військо вої до к т ри ни, ого ло шен ня ча ст ко вої чи
за галь ної мобілізації, ор ганізація вив чен ня й роз гля ду будь-яких пи тань, що сто -
су ють ся інте ресів суспільства. В Кон сти туції Ес тонії (стат тя 65) до по вно ва жень
Дер жав них Зборів відне се но прий нят тя Кон сти туції та за конів, виз на чен ня планів
соціаль но-еко номічно го роз вит ку країни, виз на чен ня ба лан су дер жав них
фінансів, прий нят тя рішень що до про гра ми уря ду, прий нят тя рішен ня про ого ло -
шен ня війни та ук ла дан ня ми ру тощо.

Ра зом з тим, не зва жа ю чи на ті спе цифічні ри си, що ха рак те ри зу ють
діяльність за ко но дав чої вла ди в кожній ок ремій дер жаві, мож на вка за ти на певні
за гальні оз на ки, які спорідню ють діяльність цієї гілки дер жав ної вла ди в різних
країнах. По-пер ше, це пред став ниць кий ха рак тер цих ор ганів дер жав ної вла ди,
що да ло підста ви та ко му ви дат но му фран цузь ко му юри с ту і пра во знав цю як
Л. Дюгі виз на чи ти пар ла мен ти «пред став ниць ки ми ман да таріями нації»6. Тоб то
всі пар ла мен ти з по гля ду юри дич ної легіти мації своїх за ко но дав чих по вно ва жень
роз гля да ють ся як ви раз ни ки інте ресів і волі на ро ду, чи точніше – інте ресів усієї
су куп ності гро ма дян тієї чи іншої дер жа ви. Відповідно до кла сич ної кон цепції
на род но го пред став ництва діяльність пар ла ментів за сно вується на на ступ них чо -
ти рь ох прин ци пах: а) на род не пред став ництво вста нов люється кон сти туцією;
б) на род, як носій су ве реніте ту, упов но ва жує пар ла мент здійсню ва ти від йо го
імені за ко но дав чу вла ду; в) з цією ме тою до пар ла мен ту оби ра ють ся пред став ни -
ки на ро ду; г) чле на пар ла мен ту не мо же бу ти відкли ка но. Хо ча ос танній прин цип
не діє в соціалістич них країнах, де, на впа ки, існує пра во вий інсти тут відкли кан -
ня де пу татсь ко го ман да ту. Як кри тич ний ар гу мент що до існу ван ня цьо го інсти ту -
ту до стат ньо на ве с ти дум ку М.Баг лая, який ви хо дить з то го, що з мо мен ту сво го
об ран ня де пу та ти при пи ня ють бу ти слу га ми своїх ви борців і ста ють слу га ми
всьо го на ро ду7. Тоб то ко жен об ра ний де пу тат пар ла мен ту має бу ти аб со лют но
вільним у своєму ви борі в про цесі го ло су ван ня сто сов но будь-яких пи тань. 
По-дру  ге, це ком пе тенція що до прий нят тя за конів, яка ство рює го ло вну ча с ти ну
по вно ва жень пар ла ментів, хо ча до са мо го про це су їх роз роб ки та ви дан ня мо жуть
за лу ча тись інші по за пар ла ментські ор га ни дер жав ної вла ди. Про те, у зв’яз ку із
аналізом пра ва ви ключ ної за ко но дав чої ком пе тенції не мож на не зга да ти про та -
кий пра во вий інсти тут як де ле гу ван ня за ко но дав чих по вно ва жень. В де я ких кон -
сти туціях йо го не пе ред ба че но вза галі, а в де я ких він існує, хо ча фор маль но і не
су пе ре чить прин ци пу ви ключ ної за ко но дав чої ком пе тенції. Як при клад мож на на -
ве с ти по ло жен ня статті 38 Кон сти туції Франції де за зна чається, що для ви ко нан -
ня своєї про гра ми уряд мо же про си ти пар ла мент про дозвіл про тя гом об ме же но -
го терміну здійсню ва ти шля хом ви дан ня ор до нансів міри, які за зви чай відно сять -
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ся до сфе ри за ко но дав ст ва. То му, ка жу чи про фор маль ну не спе реч ливість ми
маємо на увазі те, що уря дові ак ти виз на ча ють ся не як за ко ни, а як ор до нан си –
тоб то во ни є за ко на ми ли ше в ма теріаль но му сенсі цьо го по нят тя. До речі, вар то
за зна чи ти, що на пе рехідний період після прий нят тя чин ної Кон сти туції Франції
1958 ро ку са ме ор до нан си бу ли тією пра во вою фор мою, на ос нові якої за без пе чу -
ва лось ут во рен ня й діяльність но во го дер жав но го ме ханізму.

От же, по при всі струк турні відмінності, які спо с теріга ють ся в кон сти туційній
ор ганізації за ко но дав чої вла ди, всі без ви клю чен ня за ко но давчі ор га ни вла ди
поєдну ють такі спільні ри си як на род не пред став ництво, ви ключ на ком пе тенція
що до прий нят тя за конів та ви борність. То му, на рівні кон сти туційно-пра во во го
досліджен ня цієї гілки вла ди по стає, по суті, ли ше од на про бле ма: по шук оп ти -
маль ної струк ту ри суб’єкта здійснен ня за ко но дав чої вла ди. Фак тич но са ме ця
про бле ма і по ста ла пе ред су час ною Ук раїною у світлі про це су кон сти туційної мо -
дернізації та ро бо ти Кон сти туційної Асам б леї.

Як засвідчує ком па ра тив ний кон сти туційно-пра во вий аналіз, на відміну від
за ко но дав чої гілки вла ди, су до ву вла ду ха рак те ри зує знач но більш ви со кий
ступінь струк тур но го роз маїття. У де я ких ви пад ках вся су до ва вла да мо же бу ти
скон цен т ро ва на в яко мусь од но му інсти туті чи ут во рю ва ти єди ну си с те му, в
інших – в її си с темі мо жуть виділя ти ся такі спе цифічні суб’єкти як Кон сти -
туційний суд, Вер хов ний суд (який уо соб лює со бою най ви щу адміністра тив ну
лан ку су до вої си с те ми) та зви чайні су ди. Подібний тип ор ганізації су до вої вла ди
до волі ча с то не безпідстав но виз на ча ють як поліси с тем ний, що оз на чає ство рен ня
в дер жаві декількох не за леж них од на від од ної си с тем за галь них та спеціалізо ва -
них судів8. Здебільшо го та кий тип ор ганізації су до вої гілки вла ди вла с ти вий кон -
ти нен таль но-євро пейсь ким країнам. Так, у статті 92 Ос нов но го за ко ну ФРН вка -
зується, що юри с дикційна вла да здійснюється Фе де раль ним кон сти туційним су -
дом (який ви но сить рішен ня що до: а) тлу ма чен ня Ос нов но го за ко ну у зв’яз ку зі
спо ра ми про об сяг прав і по вно ва жень ви що го фе де раль но го ор га ну, б) при на яв -
ності сумнівів сто сов но то го, чи відповідає фе де раль не пра во чи пра во землі за
своєю фор мою та змістом Ос нов но му за ко ну, в) при на яв ності розбіжно с тей
віднос но прав та обов’язків Фе де рації і зе мель, г) з інших публічно-пра во вих
спорів між Фе де рацією та зем ля ми, д) кон сти туційних скарг, які мо жуть бу ти по -
дані будь-якою осо бою, яка вва жає, що дер жав на вла да по ру ши ла од не з її ос нов -
них прав), ви щи ми фе де раль ни ми су да ми та су да ми зе мель9. До цих ви щих фе де -
раль них судів, згідно статті 95, відно сять ся: Фе де раль на су до ва па ла та, Фе де раль -
ний адміністра тив ний, Фе де раль ний фінан со вий, Фе де раль ний тру до вий та Фе де -
раль ний соціаль ний су ди. Та кож у ціло му ряді євро пейсь ких країн па ра лель но з
су да ми за галь ної юри с дикції, сфор мо ва но ок ре му си с те му адміністра тив ної юс -
тиції. Тоб то та ку си с те му су до вих ор ганів, які кон тро лю ють до три ман ня за кон -
ності у сфері дер жав но го уп равління шля хом вирішен ня в адміністра тив но му
про це су аль но му по ряд ку публічно-пра во вих спорів, що ви ни ка ють у зв’яз ку зі
звер нен ня ми фізич них чи юри дич них осіб до ор ганів дер жав но го уп равління або
їх по са до вих чи служ бо вих осіб. У де я ких кон сти туціях адміністра тивні су ди
навіть ок ре мо виділе но в особ ли ву ка те горію судів зі спеціаль но виз на че ною ком -
пе тенцією. При цьо му, очо лю ва ти си с те му адміністра тив них судів мо же чи та кий
спеціаль ний ор ган як Ви щий адміністра тив ний суд (в па ра графі 1 гла ви 11 Кон -
сти туції Швеції за зна чається, що Вер хов ний суд є ви щим су дом за галь ної юри с -
дикції, а Вер хов ний адміністра тив ний суд є ви щим адміністра тив ним су дом), чи,
так зва на, Дер жав на ра да. Од ним із при кладів ре алізації ос тан ньої мож ли вості
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мо же ви с ту пи ти Італія, в статті 103 Кон сти туції якої вка за но: «Дер жавній раді та
іншим ор га нам адміністра тив ної юс тиції на ле жить юри с дикція що до охо ро ни за -
кон них інте ресів по відно шен ню до дій дер жав них ор ганів, а в ок ре мих ви пад ках,
та кож і суб’єктив них прав». Подібний інсти тут в си с темі су до вої вла ди існує у
Франції та Греції. Се ред су час них по ст ра дянсь ких країн та ким шля хом ут во рен -
ня ок ре мої си с те ми адміністра тив ної юс тиції пішли Бол гарія, Чехія, а та кож пев -
ною мірою Поль ща, в якій Ви щий адміністра тив ний суд є однією зі скла до вих си -
с те ми, яку очо лює Вер хов ний суд10.

Над зви чай но важ ли ве місце в си с темі ор ганізації су до вої гілки дер жав ної вла -
ди май же у всіх без ви клю чен ня євро пейсь ких країнах (де про бле ми кон сти -
туційно го кон тро лю та на гля ду не де ле го ва но су дам за галь ної юри с дикції), так
са мо як і в країнах СНД, зай ма ють кон сти туційні су ди. За об ся гом своїх ос нов них
функцій, ці ор га ни су до вої вла ди є до волі схо жи ми. До цьо го вис нов ку до хо ди мо,
як що за сто со ву ю чи ком па ра тив ний ме тод про аналізу ва ти ос новні функції кон сти -
туційних судів, що закріпле но на кон сти туційно му рівні. Так, Кон сти туційний суд
Іспанії має на ступні по вно ва жен ня: роз гляд за яв та ви не сен ня рішень що до не -
кон сти туційності за конів та нор ма тив них актів, які ма ють си лу за ко ну; прий нят -
тя рішень про за хист ос нов них прав і сво бод у фор мах і ви пад ках пе ред ба че них
за ко ном; роз гляд су пе ре чок між дер жа вою та ав то ном ни ми спільно та ми;
вирішен ня інших справ пе ред ба че них кон сти туцією чи інши ми ор ганічни ми за ко -
на ми. Кон сти туційний суд Італії ви но сить рішен ня за спра ва ми що до: кон сти -
туційності за конів, спорів про ком пе тенцію між гілка ми дер жав ної вла ди, об ви -
ну ва чень про ти Пре зи ден та Ре с публіки. Кон сти туційний суд Пор ту галії здійснює
на гляд за кон сти туційністю та за конністю, а та кож здійснює пра во суд дя в сфері
пи тань юри дич но-кон сти туційно го змісту.

Утім, найбільш склад ною та з найбільшою сту пе ню розбіжно с тей, є ви ко нав -
ча гілка дер жав ної вла ди, до скла ду якої мо жуть вхо ди ти такі еле мен ти як пре зи -
дент, прем’єр-міністр, уряд, чи во на мо же цілко ви то асоціюва ти ся із діяльністю
єди но го інсти ту ту11. По-суті, ос танній варіант не ре алізо ва но в жодній з євро пей -
сь ких країн в та ко му ви гляді як він діє в си с темі дер жав ної вла ди США, де ви ко -
нав ча вла да існує як єди ний інсти тут яким є по са да пре зи ден та і де замість по нят -
тя уря ду знач но частіше вжи ва ють та кий термін як «пре зи дентсь ка адміні страція».
За га лом, роль уря ду в си с темі ви щих ор ганів дер жав ної вла ди пря мо ко ре лює з
фор мою правління, що зна хо дить сво го ви ра зу в ме ханізмах фор му ван ня уря ду,
йо го взаємодії з інши ми дер жав ни ми ор га на ми та об сязі влад них по вно ва жень.
Фак тич но, в дер жа вах, що об ра ли пар ла ментсь ку фор му правління, уря ду на ле -
жить вся по вно та ком пе тенції що до здійснен ня ви ко нав чої вла ди12. В них роль
пре зи ден та об ме жується функціями гла ви дер жа ви. Це зна хо ди мо в кон сти туціях
та ких країн як Чехія, Сло вач чи на, Угор щи на, Бол гарія, Сло венія. За пра ви ло, гла -
ва дер жа ви це од но осібний ор ган, хо ча інко ли цей інсти тут мо же на бу ва ти до волі
спе цифічних форм. Сто сов но ж пре зи дентсь ко-пар ла ментсь ких ре с публік (Поль -
ща, Ру мунія), слід за зна чи ти, що функції ви ко нав чої вла ди, за пра ви ло, роз поділя -
ють ся між уря дом та пре зи ден том. При цьо му, пре зи дент мо же змісто вно впли ва -
ти як на фор му ван ня уря ду, так і на без по се ред ню ор ганізацію йо го діяль ності.

Про те подібне співвідно шен ня ви ко нав чої вла ди та інсти ту ту пре зи дент ст ва
по ро д жує і певні серй озні про бле ми. Особ ли во гос тро во ни відчу ва ють ся на по -
ст ра дянсь ко му про сторі ко лишніх ре с публік СРСР. По суті, в цих но вих не за леж -
них країнах бу ло ре алізо ва но дві мо делі ор ганізації ви ко нав чої вла ди. Відповідно
до пер шої з них пре зи дент країни є од но час но і гла вою дер жа ви і гла вою ви ко нав -
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чої вла ди. Згідно іншій мо делі інсти тут гла ви дер жа ви, як офіційно го ор га ну, який
обіймає най ви ще місце в ієрархії дер жав них інсти тутів та здійснює вер хов не
пред став ництво країни у внутрішньо політич но му житті та взаємовідно си нах з
інши ми дер жа ва ми, бу ло юри дич но відо крем ле но від ви ко нав чої гілки вла ди.

Та ким чи ном уза галь ню ю чи ре зуль та ти про ве де но го досліджен ня, мо же мо
сфор му лю ва ти на ступні вис нов ки. По-пер ше, ком па ра тив ний ме тод має не аби я -
кий по тенціал в ча с тині сво го кон сти туційно-пра во во го за сто су ван ня, оскільки
він доз во ляє про аналізу ва ти не ли ше спе цифіку ор ганізації си с те ми публічної у
тій чи іншій кон крет но взятій країні, але й чітко про де мон ст ру ва ти ті спільні вла -
с ти вості, які доз во ля ють го во ри ти про за гальні тен денції роз вит ку су час но го кон -
сти туційно го пра ва. По-дру ге, спи ра ю чись на ре зуль та ти ком па ра тив них кон сти -
туційно-пра во вих досліджень, мож на обґрун то ва но ствер д жу ва ти, що не зва жа ю -
чи на те, що в кожній дер жаві фор мується ха рак тер на са ме для неї си с те ма ор -
ганізації публічної вла ди, є всі підста ви для то го, щоб виділи ти певні за гальні ри -
си, які за да ють пев ну ма т ри цю ор ганізації публічної вла ди, а та кож тих гілок дер -
жав ної вла ди, які ут во рю ють си с те му дер жав ної вла ди. По-третє, ком па ра тив на
ха рак те ри с ти ка інсти тутів дер жав ної вла ди доз во ляє не ли ше про яс ни ти струк ту -
ру кож ної гілки дер жав ної вла ди, але й вста но ви ти ті ти пові взаємозв’яз ки, які ут -
во рю ють ся між ни ми, що ро бить більш зро зуміли ми за гальні ме ханізми роз вит ку
і функціону ван ня дер жав ної вла ди в ціло му.
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Відповідно до Кон сти туції та най новіших за конівУ к раїни в статті роз кри ва ють ся
по ло жен ня про суб’єкти вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви.
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Ру дык П.А. Субъ ек ты вне се ния из ме не ний к Кон сти ту ции Ук ра и ны
В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Ук ра и ны и но вей ши ми за ко на ми Ук ра и ны в ста -

тье рас кры ва ют ся по ло же ния о субъ ек тах вне се ния из ме не ний к Ос нов но му За ко ну го -
су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: Кон сти ту ция Ук ра и ны, за ко ны Ук ра и ны, субъ ек ты вне се ния из -
ме не ний, Пре зи дент Ук ра и ны, на род ные де пу та ты Ук ра и ны, ук ра ин ский на род. 

Rudyk Petro. Subjects of changes to be implemented into the Constitution OF
Ukraine

The article highlights the notions of the subjects to be implemented as the changes to the
Constitution of State, in accordance with actual Constitution and other up-to-date laws of
Ukraine.
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Те о ре тичні по ло жен ня про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни закріплю -
ють ся в Ос нов но му За коні дер жа ви та інших за ко нах Ук раїни. У Кон сти туції Ук -
раїни їм при свя че ний ок ре мий розділ. Скла до вою ча с ти ною про це су вне сен ня
змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви є виз на чен ня йо го суб’єктів.

Цій про блемі приділи ли пев ну ува гу на уковці Національ ної ака демії пра во вих
на ук Ук раїни, Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
Інсти ту ту за ко но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни,судді Кон сти туційно го Су ду Ук -
раїни, вчені Національ но го універ си те ту «Юри дич на ака демія ім. Яро сла ва Му д -
ро го», Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка та ін.1 Про те
за зна че на про бле ма ще не ста ла пред ме том спеціаль но го досліджен ня. То му ме -
тою да ної статті є спро ба ком плекс но її досліди ти.

Про суб’єктів вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви йдеть ся в йо го
розділі XIII «Вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни» та інших за ко нах Ук раїни.
Зо к ре ма, суб’єкти вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну Ук раїни виз на чає йо го 154
стат тя. Пра во на по дан ня за ко но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук -
раїни на дається ли ше Пре зи ден ту Ук раїни та не менш як тре тині на род них де пу -
татів Ук раїни від кон сти туційно го скла ду пар ла мен ту Ук раїни (не менш 150 на -
род них де пу татів). За ува жи мо, що для по дан ня до Вер хов ної Ра ди Ук раїни за ко -
но про ек ту з будь-яко го іншо го пи тан ня, крім вне сен ня змін до Кон сти туції Ук -
раїни, ко ло суб’єктів за ко но дав чої ініціати ви є шир шим: відповідно до ч.1 ст. 93
Кон сти туції Ук раїни во но вклю чає Пре зи ден та Ук раїни, на род них де пу татів Ук -
раїни, Кабінет Міністрів Ук раїни і Національ ний банк Ук раїни. Об ме жен ня ко ла
суб’єктів за ко но дав чої ініціати ви з пи тань вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну
дер жа ви ли ше Пре зи ден том Ук раїни і не менш ніж тре ти ною на род них де пу татів
спря мо ва не на за без пе чен ня кон сти туційної га рантії стабільності Кон сти туції Ук -
раїни,обґрун то ва ності вне сен ня змін до неї.

Із змісту ста тей 154 і 155 Ос нов но го За ко ну дер жа ви вип ли ває, що та ки ми
суб’єкта ми вне сен ня змін ви с ту па ти муть Пре зи дент Ук раїни і не мен ше однієї
тре ти ни на род них де пу татів Ук раїни від кон сти туційно го скла ду пар ла мен ту у
разі, ко ли вне сен ня змін бу де сто су ва ти ся всіх інших розділів Кон сти туції Ук -
раїни, крім розділу І «За гальні за са ди», розділу ІІІ «Ви бо ри. Ре фе рен дум» і
розділу ХІІІ «Вне сен ня змін до Кон сти туції».

Хо ча тре ба бу ло б, як на ме не, чіткіше уз го ди ти по ло жен ня ста тей 154 і 155
Кон сти туції Ук раїни: за ко но про ект про вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер -
жа ви по дається до пар ла мен ту не менш як однією тре ти ною на род них де пу татів
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Ук раїни від кон сти туційно го скла ду Вер хов ної Ра ди Ук раїни (не мен ше 150 на -
род них де пу татів), і той же за ко но про ект по пе ред ньо має схва лю ва ти ся
більшістю від кон сти туційно го скла ду Вер хов ної Ра ди Ук раїни (не мен ше 226 на -
род ни ми де пу та та ми). Бу ли ви пад ки, ко ли за ко но про ект до Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни був по да ний, а на по пе ред нь о му го ло су ванні у пар ла менті він не на брав не -
обхідної більшості го лосів на род них де пу татів Ук раїни, а навіть мен ше ніж бу ло
підписів під за ко но про ек том. 

Кон сти туцією Ук раїни пе ред ба ча ють ся певні особ ли вості що до суб’єктів пра -
ва вне сен ня змін до розділу І «За гальні за са ди», розділу ІІІ «Ви бо ри. Ре фе рен -
дум» і розділу ХІІІ «Вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни» Ос нов но го За ко ну
дер жа ви. Тут суб’єкта ми пра ва по дан ня за ко но про ектів про вне сен ня змін до Кон -
сти туції Ук раїни ви с ту па ють Пре зи дент Ук раїни та не мен ше як дві тре ти ни на -
род них де пу татів Ук раїни від кон сти туційно го скла ду пар ла мен ту, тоб то не мен -
ше 300 на род них де пу татів (ч.1 ст.156 )2. 

У своїй прак тичній діяль ності Пре зи дент Ук раїни і на родні де пу та ти Ук раїни
змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Ос нов но го За ко ну дер жа ви не вно си ли. Що до інших
розділів Кон сти туції Ук раїни, то і Пре зи дент Ук раїни, і на родні де пу та ти Ук раїни
ви с ту па ли суб’єкта ми вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви. Пре зи ден ти
Ук раїни п’ять разів по да ва ли до пар ла мен ту за ко но про ек ти про вне сен ня змін до
Кон сти туції Ук раїни: тричі – Пре зи дент Ук раїни Л. Д. Ку ч ма (2000, 2003 рр.),
один раз – Пре зи дент Ук раїни В. А. Ющен ко (2009 р.), один раз – Пре зи дент
України В.Ф.Яну ко вич (2013 р.). На родні де пу та ти Ук раїни ви с ту па ли суб'єкта ми
за ко но дав чої ініціати ви вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви по над
20 разів, зо к ре ма, тих за ко но про ектів, на які Кон сти туційний Суд Ук раїни да вав
свої вис нов ки.

Вар то за зна чи ти й те, що згідно За ко ну Ук раїни «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни » від 10 лю то го 2010 ро ку Пре зи дент Ук раїни і на родні де пу та ти Ук -
раїни є суб’єкта ми пра ва про по дан ня до Вер хов ної Ра ди Ук раїни не ли ше за ко -
но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни, а й про по зицій і по пра вок
до цих за ко но про ектів у кількості, яка пе ред ба че на стат тею 154 (не мен ше 150 на -
род них де пу татів), ча с ти ною пер шою статті 156 (не мен ше 300 на род них де пу -
татів) Ос нов но го За ко ну дер жа ви для по дан ня до Вер хов ної Ра ди Ук раїни
відповідних за ко но про ектів (п.2 ч.1 ст. 142 За ко ну)3.

У розділі ХІІІ « Вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни » крім Пре зи ден та Ук -
раїни і на род них де пу татів не вка зу ють ся інші суб’єкти вне сен ня змін до Ос нов -
но го За ко ну дер жа ви. Про те, як що за кон про вне сен ня змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ
бу де прий ня тий Вер хов ною Ра дою Ук раїни, то він має за твер д жу ва ти ся все ук -
раїнським ре фе рен ду мом, тоб то гро ма дя на ми Ук раїни, які у своїй су куп ності ста -
нов лять на род. А на род є носієм су ве реніте ту і єди ним дже ре ло вла ди в Ук раїні
(ч. 2 ст. 5 Кон сти туції). Вла да Ук раїнсько го на ро ду є пер вин ною, єди ною і
невідчу жу ва ною. Ор га ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня
здійсню ють вла ду в Ук раїні, яка по хо дить від на ро ду. Звідси вип ли ває, що на род
Ук раїни мо же ста ти суб’єктом про це су з вне сен ням змін до Кон сти туції Ук раїни,
зміни кон сти туційно го ла ду дер жа ви під час про ве ден ня все ук раїнсько го кон сти -
туційно го ре фе рен ду му.

Роз г ля нув ши по дан ня 60 на род них де пу татів Ук раїни (2005 р.) і Пре зи ден та
Ук раїни (2008 р.) про офіційне тлу ма чен ня низ ки ста тей Кон сти туції Ук раїни у
спра вах здійснен ня вла ди на ро дом та прий нят тя Кон сти туції, за конів Ук раїни на
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ре фе рен думі, Кон сти туційний Суд Ук раїни з цих пи тань дав офіційне тлу ма чен -
ня. У Рішенні від 5 жовт ня 2005 ро ку № 6-рп/2005 (спра ва про здійснен ня вла ди
на ро дом) він розтлу ма чив: по ло жен ня «носієм су ве реніте ту і єди ним дже ре лом
вла ди в Ук раїні є на род» (ч. 2 ст. 5 Кон сти туції) тре ба ро зуміти так, що в Ук раїні
вся вла да на ле жить на ро дові. Во на здійснюється на ро дом шля хом вільно го во ле -
ви яв лен ня че рез ви бо ри, ре фе рен дум, інші фор ми без по се ред ньої де мо кратії у
по ряд ку, виз на че но му Кон сти туцією та за ко на ми Ук раїни, че рез ор га ни дер жав -
ної вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, сфор мо вані відповідно до Кон сти -
туції та за конів Ук раїни.

Вод но час у цьо му Рішенні Кон сти туційний Суд Ук раїни підкрес лив: по ло жен -
ня ч. 3 ст. 5 Кон сти туції Ук раїни «пра во виз на ча ти і зміню ва ти кон сти туційний
лад в Ук раїні на ле жить ви ключ но на ро дові і не мо же бу ти узур по ва не дер жа вою,
її ор га на ми або по са до ви ми осо ба ми» тре ба ро зуміти так, що тільки на род має
пра во без по се ред ньо шля хом все ук раїнсько го ре фе рен ду му виз на ча ти кон сти -
туційний лад в Ук раїні, який закріплюється Кон сти туцією Ук раїни, а та кож
зміню ва ти кон сти туційний лад вне сен ням змін до Ос нов но го За ко ну Ук раїни в
по ряд ку, вста нов ле но му йо го розділом ХІІІ. На леж не ви ключ но на ро дові пра во
виз на ча ти і зміню ва ти кон сти туційний лад в Ук раїні не мо же бу ти при влас не не у
будь-який спосіб дер жа вою, її ор га на ми або по са до ви ми осо ба ми4.

У Рішенні Кон сти туційно го Су ду Ук раїни за по дан ням Пре зи ден та Ук раїни
від 16 квітня 2008 ро ку №6-рп/2008 у справі про прий нят тя Кон сти туції та за конів
Ук раїни на ре фе рен думі ува га зо се ре д жу ва ла ся на з'ясу ванні то го, чи мож ли ве
прий нят тя на ро дом на все ук раїнсько му ре фе рен думі за на род ною ініціати вою но -
вої (но вої ре дакції) Кон сти туції Ук раїни, тоб то да ва ло ся офіційне тлу ма чен ня по -
ло жень «все ук раїнський ре фе рен дум про го ло шується за на род ною ініціати вою»
(ч.2 ст. 72 Кон сти туції) в кон тексті по ло жень «носієм су ве реніте ту і єди ним дже -
ре лом вла ди в Ук раїні є на род» і «пра во виз на ча ти і зміню ва ти кон сти туційний
лад в Ук раїні на ле жить ви ключ но на ро дові» (ч. 2, 3 ст. 5 Кон сти туції).

Спи ра ю чись на по ло жен ня Кон сти туції Ук раїни, на своє Рішен ня від 3 жовт -
ня 1997 ро ку № 4-3П, в яко му роз’яс не но, що Кон сти туція Ук раїни як Ос нов ний
За кон дер жа ви за своєю при ро дою є ак том ус та нов чої вла ди, яка на ле жить на ро -
ду, і що ус та нов ча вла да по відно шен ню до так зва них вста нов ле них влад є пер -
вин ною (аб зац 2,3 п. 2 мо ти ву валь ної ча с ти ни), на Рішен ня від 5 жовт ня 2005 ро -
ку №6-рп/2005, де за зна чається, що на род мо же ре алізу ва ти своє пра во виз на ча ти
кон сти туційний лад в Ук раїні шля хом прий нят тя Кон сти туції Ук раїни на все ук -
раїнсько му ре фе рен думі (аб зац 4 підпунк ту 4.1 пунк ту 4 мо ти ву валь ної ча с ти ни),
Кон сти туційний Суд Ук раїни на ос нові досліджен ня по став ле ної про бле ми зро -
бив та кий вис но вок. В ас пекті по ру ше но го у кон сти туційно му по данні пи тан ня
по ло жен ня ча с ти ни дру гої статті 72 у си с тем но му зв’яз ку зі стат тею 5 Кон сти туції
Ук раїни слід ро зуміти так, що на род як носій су ве реніте ту і єди не дже ре ло вла ди
в Ук раїні мо же ре алізу ва ти на все ук раїнсько му ре фе рен думі за на род ною
ініціати вою своє ви ключ не пра во виз на ча ти і зміню ва ти кон сти туційний лад в Ук -
раїні шля хом прий нят тя Кон сти туції Ук раїни у по ряд ку, який має бу ти виз на че -
ний Кон сти туцією і за ко на ми Ук раїни (п.1 ре зо лю тив ної ча с ти ни)5.

От же, на род ви с ту пає без по се реднім учас ни ком (суб’єктом) прий нят тя но вої
(но вої ре дакції) Кон сти туції Ук раїни, вне сен ня до неї змін, як що во ни за твер д жу -
ють ся на все ук раїнсько му кон сти туційно му ре фе рен думі, який при зна чається
Пре зи ден том Ук раїни у ви пад ку вне сен ня змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Кон сти туції
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Ук раїни. Вод но час за ува жи мо, що відповідно до За ко ну Ук раїни «Про все ук -
раїнський ре фе рен дум» від 6 ли с то па да2012 ро ку №5475-VI все ук раїнський кон -
сти туційний ре фе рен дум що до вне сен ня змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Кон сти туції
Ук раїни при зна чається Пре зи ден том Ук раїни за ініціати ви Вер хов ної Ра ди Ук раї -
ни (п.3 ст.14)6. 

У та ко му ви пад ку суб’єктом ініціюван ня все ук раїнсько го кон сти туційно го
ре фе рен ду му ви с ту пає Вер хов на Ра да Ук раїни, суб’єктом при зна чен ня (про го ло -
шен ня) все ук раїнсько го кон сти туційно го ре фе рен ду му – Пре зи дент Ук раїни, а
без по се реднім суб’єктом все ук раїнсько го ре фе рен ду му – на род, який своїм во ле -
ви яв лен ням за твер д жує за кон про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни, прий ня -
тий Вер хов ною Ра дою Ук раїни. Та ким чи ном, нині за існу ю чо го за ко но дав ст ва
вне сен ня змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Кон сти туції Ук раїни мож ли ве ли ше че рез їх
схва лен ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни і за твер д жен ня все ук раїнським кон сти -
туційним ре фе рен ду мом, тоб то ук раїнським на ро дом.

Відповідно до За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський ре фе рен дум» від 6 ли с то -
па да 2012 ро ку пе ред ба че но про ве ден ня все ук раїнсько го кон сти туційно го ре фе -
рен ду му за на род ною ініціати вою. У цьо му ви пад ку суб’єктом ініціюван ня та ко -
го ре фе рен ду му ви с ту па ти ме ук раїнський на род, суб’єктом при зна чен ня (про го -
ло шен ня) та ко го ре фе рен ду му – Пре зи дент Ук раїни, а суб’єктом прий нят тя
рішен ня – ук раїнський на род. Про те в За коні Ук раїни, як на ме не, нечітко виз на -
че но ме ханізм підго тов ки актів на все ук раїнський кон сти туційний ре фе рен дум за
на род ною ініціати вою.

По ло жен ня про суб’єкти за ко но дав чої ініціати ви що до вне сен ня змін до ос -
нов них за конів за рубіжних дер жав закріплю ють ся та кож у низці кон сти туцій цих
країн. Зо к ре ма, Кон сти туція Російської Фе де рації фіксує по ло жен ня, що про по -
зиції про по прав ки і пе ре гляд по ло жень Кон сти туції мо жуть вно си ти Пре зи дент
Російської Фе де рації, Ра да Фе де рації, Дер жав на Ду ма, Уряд Російської Фе де рації,
за ко но давчі (пред став ницькі) ор га ни суб’єктів Російської Фе де рації, а та кож гру -
па чи сельністю не менш ніж од на п’ята членів Ра ди Фе де рації або де пу татів Дер -
жав ної Ду ми (ст. 134). Згідно Кон сти туції Фран цузь кої Ре с публіки ініціати ва сто -
сов но ревізії Кон сти туції на ле жить Пре зи ден ту Ре с публіки, який діє на про по -
зицію Прем’єр-міністра, і чле нам Пар ла мен ту (ст.79) 7.

Роз гляд за ко но про ек ту про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни
здійснюється відповідно до За ко ну Ук раїни «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни» від 10 лю то го 2010 ро ку за спеціаль ною про це ду рою. Та кий за ко но про ект
по дається у пись мовій формі за підпи са ми суб’єктів пра ва по дан ня (ініціаторів
по дан ня). До за ко но про ек ту до дається по яс ню валь на за пи с ка, яка має місти ти
обґрун ту ван ня не обхідності прий нят тя за ко но про ек ту, цілей, за вдань і ос нов них
йо го по ло жень та йо го місця в си с темі за ко но дав ст ва; обґрун ту ван ня очіку ва них
соціаль но-еко номічних, пра во вих та інших наслідків за сто су ван ня за ко ну після
йо го прий нят тя; інші відо мості не обхідні для роз гля ду за ко но про ек ту.

Крім цих за галь них ви мог, що став лять ся до за ко но про ектів зви чай них за -
конів, роз гля ду за ко но про ектів про вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви
повністю при свя че на та кож гла ва 26 Рег ла мен ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни. У ній
виз на чається по ря док по дан ня до пар ла мен ту за ко но про ектів про вне сен ня змін
до Кон сти туції Ук раїни, про по зицій та по пра вок до них відповідно до ста тей 154,
156,157, 158 Кон сти туції Ук раїни, а та кож по ло жень ч.1,4 ст. 90, ста тей 91, 92, 94
Рег ла мен ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни та з ура ху ван ням ви мог цієї 26 гла ви.
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По ряд з цим Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни ста вить до за ко но про ектів і
такі ви мо ги: щоб про по но вані зміни не ска со ву ва ли чи об ме жу ва ли пра ва та сво -
бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на, щоб во ни не бу ли спря мо вані на ліквідацію не за леж -
ності та по ру шен ня те ри торіаль ної цілісності Ук раїни; щоб прий нят тя за ко но про -
ек ту не по ру шу ва ло си с тем ну єдність норм Кон сти туції Ук раїни; щоб прий нят тя
за про по но ва них у за ко но про екті змін не при зве ло до по ру шен ня міжна род них зо -
бов’язань та ін.

Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни пе ред ба чає та кож ви мо ги що до про це ду ри
відкли кан ня за ко но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни, їх по пе -
ред нь о го схва лен ня пар ла мен том, звер нен ня Вер хов ної Ра ди Ук раїни до Кон сти -
туційно го Су ду Ук раїни про на дан ня ним вис нов ку що до відповідності за ко но -
про ектів про вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви ви мо гам ста тей 157 і
158 Кон сти туції Ук раїни, роз гля ду Вер хов ною Ра дою Ук раїни про по зицій і по -
пра вок до за ко но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни (ст.ст. 144-
151 За ко ну) то що8.

Ра зом з тим зга даємо, що в юри дичній літе ра турі дру гої по ло ви ни 2010-х
років за зна ча ла ся не вре гу ль о ваність відкли кан ня підпи су на род но го де пу та та під
по дан ням за ко но про ек ту про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни9. По ло жен ня
про мож ливість відкли кан ня чи не відкли кан ня підпи су на род но го де пу та та під
за ко но про ек том у розділі ХІІІ «Вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни» відсутнє.
Про те нині з прий нят тям За ко ну Ук раїни «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раї -
ни» від 10 лю то го 2010 ро ку № 1861-VІ це пи тан ня уже вре гу ль о ва но. У За коні
за зна чається, що суб’єкт пра ва по дан ня (ініціатор по дан ня) до пар ла мен ту за ко -
но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни, про по зицій та по пра вок до
них по дає їх до Вер хов ної Ра ди Ук раїни із пись мо вим по дан ням за своїм підпи -
сом (підпи са ми), при цьо му підпис на род но го де пу та та не відкли кається (п. 2
ст. 143).

Що до суб’єктів відкли кан ня за ко но про ектів про вне сен ня змін до Кон сти туції
Ук раїни і про по зицій та по пра вок до них, то слід розрізня ти суб’єктів пра ва
відкли кан ня за ко но про ектів з Вер хов ної Ра ди Ук раїни від суб’єктів пра ва відкли -
кан ня за ко но про ектів з Кон сти туційно го Су ду Ук раїни. У ви пад ку відкли кан ня за -
ко но про ек ту про вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви з Вер хов ної Ра ди
Ук раїни суб’єкта ми бу дуть Пре зи дент Ук раїни та на родні де пу та ти Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни (п. 3, 4 ст. 144 За ко ну про Рег ла мент).

У ви пад ках, ко ли відкли кається за ко но про ект про вне сен ня змін до Кон сти -
туції Ук раїни з Кон сти туційно го Су ду Ук раїни, суб’єктом пра ва відкли кан ня та ко -
го за ко но про ек ту є Вер хов на Ра да Ук раїни. Про те та ке відкли кан ня мож ли ве ли -
ше за пись мо вим звер нен ням ініціато ра по дан ня до Вер хов ної Ра ди за ко но про ек -
ту про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни (Пре зи ден та Ук раїни чи на род них
де пу татів) або за пись мо вою вмо ти во ва ною про по зицією на род но го де пу та та.
Після цьо го Вер хов на Ра да мо же відкли ка ти із Кон сти туційно го Су ду Ук раїни
своє звер нен ня (ч.5 ст.143 За ко ну)10. Кон сти туційний Суд Ук раїни за пись мо вою
за явою Вер хов ної Ра ди Ук раїни про відкли кан ня за ко но про ек ту про вне сен ня
змін до Кон сти туції Ук раїни у будь-який час до йо го роз гля ду на пер шо му пле нар -
но му засіданні по вер тає за ко но про ект до пар ла мен ту Ук раїни (ч.1 ст.44 За ко ну
про Кон сти туційний Суд Ук раїни)11.

Своєю особ ливістю відзна чається про це ду ра відкли кан ня за ко но про ек ту про
вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви, підго тов ле но го Пре зи ден том
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України. Пре зи дентсь кий за ко но про ект по дається до Вер хов ної Ра ди Ук раїни,
оскільки ли ше до її по вно ва жень на ле жить вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни
в ме жах і по ряд ку, пе ред ба че них розділом ХІІІ Ос нов но го За ко ну дер жа ви (п. 1
ч. 1 ст. 85 Кон сти туції)12. Во на має по пе ред ньо схва ли ли за ко но про ект і на пра ви -
ти до Кон сти туційно го Су ду Ук раїни на пред мет на дан ня ним вис нов ку що до
відповідності за ко но про ек ту ви мо гам ста тей 157 і 158 Ос нов но го За ко ну дер жа -
ви. По стає за пи тан ня, чи мо же Пре зи дент Ук раїни відкли ка ти свій за ко но про ект
із Кон сти туційно го Су ду Ук раїни.

Кон сти туція Ук раїни і За кон Ук раїни «Про Кон сти туційний Суд Ук раїни» на
да не за пи тан ня відповіді не да ють. У За коні Ук раїни зафіксо ва но по ло жен ня, що
кон сти туційне по дан ня або кон сти туційне звер нен ня мо же бу ти відкли ка не за
пись мо вою за явою суб’єкта, який йо го на пра вив до Кон сти туційно го Су ду Ук -
раїни (ч.1 ст.44)13. А та ким суб’єктом кон сти туційно го звер нен ня є Вер хов на Ра -
да Ук раїни. От же, Пре зи дент Ук раїни має звер ну ти ся до Вер хов ної Ра ди Ук раїни
як ініціатор по дан ня до неї за ко но про ек ту про йо го відкли кан ня. Тоді Вер хов на
Ра да Ук раїни звер тається до Кон сти туційно го Су ду Ук раїни про відкли кан ня за -
ко но про ек ту, по да но го Пре зи ден том Ук раїни. Кон сти туційний Суд Ук раїни по -
вер тає пре зи дентсь кий за ко но про ект до Вер хов ної Ра ди Ук раїни, а во на по вер тає
за ко но про ект Пре зи ден ту Ук раїни. Все це оформ ляється пись мо во за підпи са ми
відповідаль них осіб відповідних ор ганів дер жав ної вла ди. Та ка схе ма про це ду ри
відкли кан ня пре зи дентсь ко го за ко но про ек ту про вне сен ня змін до Ос нов но го
Зако ну дер жа ви із Кон сти туційно го Су ду Ук раїни вип ли ває із при писів За ко ну
Ук раїни «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни» від10 лю то го 2010 ро ку
№ 1861-VІ (ст.144)14. Нині він є чин ним за ко ном і ос но вою да ної про це ду ри, чо -
го не мож на ска за ти про рег ла мен ти Вер хов ної Ра ди Ук раїни, які раніше бу ли за -
твер д жені її по ста но ва ми і не бу ли за ко на ми.

Та ким чи ном, аналіз по ло жень Кон сти туції та За конів Ук раїни пе ре ко нує, що
го ло вни ми суб’єкта ми вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни є Пре зи дент Ук раї -
ни і на родні де пу та ти Ук раїни, а зі за твер д жен ням за ко ну та ких змін на все ук -
раїнсько му ре фе рен думі – ук раїнський на род. Пре зи дент Ук раїни і на родні де пу -
та ти Ук раїни як слу ги на ро ду відповідно до кон сти туційних при писів у взаємодії
з відповідни ми ор га на ми дер жав ної вла ди пе ре дусім Вер хов ною Ра дою Ук раїни і
Кон сти туційним Су дом Ук раїни ма ють спря мо ву ва ти свої зу сил ля на вдо с ко на -
лен ня змісту Ос нов но го За ко ну дер жа ви.

1. Кон сти туція Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар / ред кол.: В.Я.Тацій (го ло -
ва ред кол.), О.В. Пе т ри шин (відп. се к ре тар), Ю.Г. Ба ра баш та ін.: Нац. акад. прав. На ук
Ук раїни. – Х.: Пра во, 2011. – С. 1073-1075; Ко мен тар до Кон сти туції Ук раїни / ред кол.:
В.Ф. Оп риш ко (го ло ва) та ін. – К.: Інсти тут за ко но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни,
1996. – С. 338-339; Сов ги ря О.В. Кон сти туційно-про це су аль не пра во Ук раїни: навч.
посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С.136-137. 2. Кон сти туція Ук раїни, прий ня та на
п’ятій сесії Вер хов ної Ра ди Ук раїни 28 черв ня 1996 ро ку // ВВР Ук раїни. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141. 3. Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни: За кон Ук раїни від 10 лю то -
го 2010 ро ку 1861-VI // ВВР Ук раїни. –2010. – № 14-15, 16-17. – Ст. 133. 4. Кон сти -
туційний Суд Ук раїни. Рішен ня. Вис нов ки. 2005: Кн. 6 / Відп. ред. П.Б. Євгра фов. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С.145-151. 5. Кон сти туційний Суд Ук раїни. Рішен ня. Вис нов ки.
2008: Кн. 8 / Відп. ред. А.А. Стри жак. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 138-139. 6. За кон Ук раїни
«Про все ук раїнський ре фе рен дум» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
zakon4.rada.gov.ua 7. Кон сти ту ции го су дарств Ев ро пы: в 3-х т./ под ред. Л.А. Окунь ко -
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ва. – М.: Нор ма, 2001. – Т.З. – С. 48, 429. 8. Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни:
Закон Ук раїни від 10 лю то го 2010 ро ку №1861-VІ // ВВР Ук раїни. – 2010. – № 14-15; 
№ 16-17. – Ст. 133. 9. Євгра фов П.Б. Кон сти туція Ук раїни: ко мен тар змін (2004-2007).
Те о ре тичні та прак тичні ас пек ти: на ук.-практ. посіб. / Євгра фов П.Б. – К.: Пра во ва
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Вер хов ної Ра ди Ук раїни: За кон Ук раїни від 10 лю то го 2010 ро ку №1861-VІ // ВВР Украї -
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УДК 342.728

Н. П. ГАЄВА

ЗА КОН УК РАЇНИ «ПРО ГРО МАДСЬКІ ОБ'ЄДНАН НЯ»: 
ДЕ ЯКІ АК ТУ АЛЬНІ ПРО БЛЕ МИ

Роз г ля ну то ок ремі про блемні пи тан ня За ко ну Ук раїни «Про гро мадські об'єднан ня»
що до відповідності ст.36 Кон сти туції Ук раїни та міжна род ним стан дар там
(терміно логія, носії пра ва на сво бо ду об'єднан ня). Обґрун то вується доцільність вне -
сен ня змін до ст.36 Кон сти туції Ук раїни та прий нят тя двох за конів: пер ший – що до
ре алізації пра ва кож но го (фізич них осіб) на сво бо ду об'єднан ня; дру гий – що до не при -
бут ко вих об'єднань юри дич них осіб при ват но го пра ва.

Клю чові сло ва: об'єднан ня гро ма дян, гро мадські об'єднан ня, гро мадсь ка ор -
ганізація, не уря дові ор ганізації, носії пра ва на сво бо ду об'єднан ня.

Га е вая Н.П. За кон Ук ра и ны «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях»: не ко то рые ак -
ту аль ные про бле мы

Рас смо т ре ны от дель ные про блем ные во про сы За ко на Ук ра и ны «Об об ще ст вен ных
объ е ди не ни ях» на пред мет со от вет ст вия ст.36 Кон сти ту ции Ук ра и ны и меж ду на род -
ным стан дар там (тер ми но ло гия, но си те ли пра ва на сво бо ду объ е ди не ния). Обос но вы -
ва ет ся це ле со об раз ность вне се ния из ме не ний в ст.36 Кон сти ту ции Ук ра и ны и при ня -
тие двух за ко нов: пер вый – от но си тель но ре а ли за ции пра ва каж до го (фи зи че с ких лиц)
на сво бо ду объ е ди не ния, вто рой – от но си тель но не при быль ных объ е ди не ний юри ди че -
с ких лиц ча ст но го пра ва.

Клю че вые сло ва: объ е ди не ния граж дан, об ще ст вен ные объ е ди не ния, об ще ст вен -
ная ор га ни за ция, не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции, но си те ли пра ва на сво бо ду объ е -
ди не ния.

Gaeva Nadya. Law of Ukraine "On Public Associations": some topical issues
Specific problem issues of the Law of Ukraine «On Public Associations» with regard to

compliance with Article 36 of the Constitution of Ukraine and international standards (termi-
nology, bearing right to freedom of association) are considered. 

Expedience of making changes in the article 36 of the Constitution of Ukraine is ground-
ed as well as the adoption of two laws: first – regarding the realization of the right of every-
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one (individuals) to freedom of Association, the second – on non-profit associations of legal
entities of private law.

Key words: associations of citizens, associations, social organization, non-governmental
organizations, bearers of rights to freedom of association.

22 бе рез ня 2012 р. Вер хов на Ра да Ук раїни прий ня ла у дру го му чи танні та в
ціло му як за кон за ко но про ект № 7262-1 «Про гро мадські об’єднан ня» (далі – За -
кон), який по ши рюється на суспільні відно си ни у сфері ут во рен ня, реєстрації,
діяль ності та при пи нен ня гро мадсь ких об’єднань в Ук раїні (ст.2)1.

Цей За кон був вве де ний в дію 01 січня 2013 р., з цьо го ж дня втра тив чинність
За кон Ук раїни «Про об’єднан ня гро ма дян» від 16.06.1992 р.. Слід за зна чи ти, що
ми ну ло ли ше більше ро ку з мо мен ту прий нят тя За ко ну, а вже по ста ло пи тан ня
про йо го ко ри гу ван ня та вдо с ко на лен ня. Підтвер д жен ням цьо го є вне сен ня в
червні 2012 р. та липні 2013 р. змін до За ко ну. Більше то го, до Вер хов ної Ра ди
України вне се но на род ним де пу та том Ук раїни В.М. Суш ке ви чем про ект За ко ну
Ук раїни «Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про гро мадські об'єднан ня»
(щодо за без пе чен ня діяль ності все ук раїнських гро мадсь ких об'єднань)» від
10.09.2013 р. № 32252. Та ка си ту ація зу мов ле на, в пер шу чер гу, не до ско налістю
За ко ну. То му не ви пад ко во про бле ма вдо с ко на лен ня низ ки по ло жень За ко ну Ук -
раїни «Про гро мадські об'єднан ня» ста ла ме тою цієї статті.

Для на леж ної якості За ко ну Ук раїни «Про гро мадські об’єднан ня» наріжним
ка ме нем при йо го підго товці ма ла бу ти кон цепція за ко ну, так як ли ше чітко роз -
роб ле на кон цепція пра во во го ак та в май бут нь о му мо же бу ти успішно втіле на в тій
чи іншій за ко но давчій, юри дичній формі3. Інак ше ка жу чи, без та ких кон цепцій
вза галі не мож ли во здійсню ва ти за ко но творчість. Ад же кон цепція за ко ну, на наш
по гляд, яв ляє со бою си с те му вихідних по ло жень (ідей), яка виз на чає змісто ву і
фор маль ну ха рак те ри с ти ку май бут нь о го нор ма тив но го ак та. Втім при підго товці
за ко но про ек ту «Про гро мадські об’єднан ня» спо с теріга ла ся тен денція не до ви -
пе ре д жен ня ро бо ти над ним ство рен ням йо го кон цепції, а на впа ки. Це знай ш ло
підтвер д жен ня в зміні на зви за ко но про ек ту, де в ре дакції, прий нятій в пер шо му
чи танні, бу ло вжи то термін «гро мадські ор ганізації», а в кінцевій ре дакції, у якій
За кон прий ня то у дру го му чи танні, – «гро мадсь ке об’єднан ня». По ка зо во і те, що
під час дру го го чи тан ня бу ли вне сені на род ни ми де пу та та ми Ук раїни й інші про -
по зиції що до йо го на зви: За кон Ук раїни «Про гро мадські (не уря дові) ор ганізації»,
За кон Ук раїни «Про не уря дові ор ганізації»4. Все це свідчить про те, що такі по -
нят тя як «не уря до ва ор ганізація», «гро мадсь ке об’єднан ня», «гро мадсь ка ор -
ганізація» не бу ли і є нині не до стат ньо роз роб лені, не ап ро бо вані і не сприй няті
на леж ним чи ном як вітчиз ня ною пра во вою на укою, так і за ко но дав ст вом. А
відзна чені мо мен ти що до зміни на зви досліджу ва но го За ко ну свідчать про
відсутність у за ко но дав ця чітко го уяв лен ня про пред мет пра во во го ре гу лю ван ня
та сфе ру дії За ко ну. Як наслідок, за ко но да вець був по став ле ний пе ред ви бо ром: 1)
в назві За ко ну має вжи ва ти ся термін нор ма тив них актів ЄС (не уря до ва ор -
ганізація), який відмінний від терміну гро мадсь ка ор ганізація, що вкорінив ся в
національ но му за ко но давстві і ли ше ча ст ко во охоп лює об сяг зна чен ня терміна
«не уря до ва ор ганізація»; 2) в назві за ко ну має вжи ва ти ся но вий термін «гро мадсь -
ке об’єднан ня», який за зна че ний із за рубіжної терміно логії. Ук раїнський за ко но -
да вець об рав дру гий варіант.

На на шу дум ку, термін «гро мадсь ке об’єднан ня» не впи сується у Кон сти туцію
Ук раїни, ад же за її 36-ю стат тею за про ва д же но кон сти туційний термін «об’єднан -
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ня гро ма дян» для по зна чен ня за галь ної ка те горії, яка вклю чає два ви ди об’єднань
гро ма дян: політичні партії та гро мадські ор ганізації. Інак ше ка жу чи, ка те горія
«об’єднан ня гро ма дян» є шир шою за ка те горії «політич на партія» та «гро мадсь -
ка ор ганізація», оскільки во ни є похідни ми від за галь ної ка те горії «об’єднан ня
гро ма дян» і не мо жуть роз гля да ти ся ок ре мо від неї. А термін «гро мадсь ка ор -
ганізація» в ре дакції ст. 36 Кон сти туції Ук раїни вжи вається для по зна чен ня будь-
яко го об’єднан ня гро ма дян як гро мадсь ко го, так і іншо го, за ви нят ком політич ної
партії. Це вип ли ває зі змісту да ної статті, в якій відсут ня вказівка на гро мадсь кий
(тоб то, не за леж ний від дер жа ви) ха рак тер об’єднан ня гро ма дян та відсут ності в
Кон сти туції інших при писів (зо к ре ма, не при бут ковість, до б ровільність об’єднан -
ня), які б вка зу ва ли на істотні відмінності гро мадсь ких ор ганізацій від об’єднань
гро ма дян, які ство ренні з ме тою за до во лен ня ко мерційних, ви роб ни чих та інших
цілей. Відтак змісто вне на пов нен ня збірної ка те горії «гро мадсь ка ор ганізація»
при збе ре женні терміна (тоб то зна ку), який її по зна чає, кар ди наль но змінив тра -
диційний підхід до неї, що по тре бує її пе ре ос мис лен ня.

У ціло му на сьо годні згідно чин но го за ко но дав ст ва мож на виділи ти три ос -
новні по зиції сто сов но ро зуміння гро мадсь кої ор ганізації: пер ша по зиція, гро -
мадсь ка ор ганізація – різно вид кон сти туційної ка те горії «об’єднан ня гро ма дян»
(ст.36 Кон сти туції Ук раїни); дру га по зиція, гро мадсь ка ор ганізація – ор -
ганізаційно-пра во ва фор ма гро мадсь ко го об’єднан ня (ст.1 За ко ну Ук раїни «Про
гро мадські об’єднан ня»); тре тя по зиція – гро мадсь ка ор ганізація, ство ре на шля -
хом об’єднан ня осіб, є непідприємниць ким то ва ри ст вом (ст. 83, 86 Цивільно го ко -
дек су Ук раїни. Далі – ЦК Ук раїни).

Роз гля да ю чи гро мадсь ку ор ганізацію як непідприємниць ке то ва ри ст во, мож -
на дійти вис нов ку, що дефініція «гро мадсь ка ор ганізація» охоп лює усі мож ливі
фор ми не дер жав ної са модіяль ності як фізич них осіб, так і юри дич них. Оскільки
термін «осо ба» в кон тексті цивільно го пра ва (ст. 83 ЦК Ук раїни) по зна чає не ли -
ше фізич ну, але й юри дич ну осо бу. Вод но час слід взя ти до ува ги, що та ке ро -
зуміння гро мадсь кої ор ганізації відмінне від то го, що містить ся не ли ше в ч. 1
ст. 36 Кон сти туції Ук раїни, але й в ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про гро мадські
об’єднан ня», де за зна че но, що за снов ни ка ми та чле на ми гро мадсь кої ор ганізації
є ли ше фізичні осо би. Але ця кри теріаль на оз на ка не дає мож ли вості відме жу ва -
ти гро мадсь ку ор ганізацію від інших ут во рень, що об’єдну ють фізич них осіб. У
зв’яз ку з цим доцільно вка за ти, що За кон Ук раїни «Про гро мадські об’єднан ня»
пе ред ба чає й іншу кри теріаль ну оз на ку гро мадсь кої ор ганізації – не при бут -
ковість. Про те слід виз на ти, що не при бут ковість при та ман на усім непідприєм -
ниць ким то ва ри ст вам, у то му числі ут во ре ним за уча с тю юри дич них осіб чи
інших ко лек тив них суб’єктів. Але подібні ти пи ут во рень не мо жуть і не по винні
роз гля да ти ся як «гро мадські ор ганізації», що ре алізу ють кон сти туційне пра во
гро ма дян Ук раїни на сво бо ду об’єднан ня, пе ред ба че не ст. 36 Кон сти туції Ук раїни.
Інак ше ка жу чи, для відме жу ван ня гро мадсь ких ор ганізацій від інших форм не -
дер жав них ко лек тив них ут во рень осіб має бу ти набір кри теріаль них оз нак.

Не на дає од но знач но го вис нов ку що до відме жу ван ня гро мадсь ких ор ганізацій
від інших ут во рень, що об’єдну ють фізич них осіб, і ст. 2 За ко ну Ук раїни «Про
гро мадські об’єднан ня», в якій на ве де но пе релік ут во рень, які не вва жа ють ся гро -
мадсь ки ми об’єднан ня ми, а от же і гро мадсь ки ми ор ганізаціями. Се ред них – са -
мо ре гулівні ор ганізації та ор ганізації, які здійсню ють про фесійне са мо вря ду ван -
ня, що до яких у вітчиз няній пра вовій на уці і досі не виз на че но кон цеп ту аль них
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за сад їх ста ту су, відсутнє од но знач не ро зуміння їх змісту, не прий ня то ба зо вих за -
конів, існу ють колізії в нор ма тив но му ре гу лю ванні їх діяль ності. До то го ж термін
«ор ганізація, яка здійснює про фесійне са мо вря ду ван ня» не от ри мав за ко но дав чо -
го виз на чен ня, а термін «са мо ре гулівна ор ганізація» – за галь но го виз на чен ня. Як
ре зуль тат, не мож ли во з'ясу ва ти співвідно шен ня інсти ту ту ор ганізацій, що
здійсню ють про фесійне са мо вря ду ван ня (за тра дицією їх на зи ва ють па ла та ми,
ко легіями, національ ни ми асоціаціями то що), з гро мадсь ки ми ор ганізаціями,
ство ре ни ми за про фесійною оз на кою (творчі спілки, гро мадські на укові ор -
ганізації то що). На пре ве ли кий жаль, за ко но да вець не з’ясу вав і пра во ву при го ду
об’єднань, які бу ли ство рені на підставі За ко ну Ук раїни «Про об’єднан ня гро ма -
дян» і одер жа ли ста тус са мо ре гулівної відповідно до спеціаль но го за ко но дав ст ва.
При кла дом та ких ор ганізацій є все ук раїнські гро мадські ор ганізації, що об’єдну -
ють фізич них осіб, які виз нані оціню ва ча ми відповідно до За ко ну Ук раїни «Про
оцінку май на, май но вих прав та про фесійну оціноч ну діяльність в Ук раїні» від 07
груд ня 2001 р., і от ри ма ли як вже діючі гро мадські ор ганізації ста тус са мо ре -
гулівної ор ганізації оціню вачів відповідно до ви мог цьо го За ко ну (ст. 26)5.

Що до терміна «гро мадсь ке об’єднан ня», то, на наш по гляд, він є не вда лим,
ме ханічним за по зи чен ням за рубіжної терміно логії. Са ме цей термін як за галь ний
закріпле но на кон сти туційно му рівні в Данії (ст. 78), Нідер лан дах (ст. 8), Росії (ст.
30), то що. Кон сти туція Ук раїни (ст. 36), як бу ло за зна че но, за кла дає фун да мент
для по зна чень по нять: об’єднан ня гро ма дян як за галь ної ка те горії; політич на
партія та гро мадсь ка ор ганізація як її різно ви ди. Це так зва на за галь но-пра во ва
терміно логія, яка є універ саль ною, оскільки ста но вить мов ний фун да мент як для
за ко но дав ст ва, так і для вітчиз ня ної юри дич ної на уки. Відповідно до за зна че но го
підхо ду на зва За ко ну ма ла б адек ват но відо б ра жа ти йо го зміст і пред мет, а та кож
відповіда ти Кон сти туції Ук раїни.

На на шу дум ку, За кон мав би бу ти ви кла де ним у формі двох за конів. Пер ший
з них, вра хо ву ю чи те, що пра во, яке охоп лює ко ло про блем, пов’яза них із політич -
ни ми партіями, відо кре ми ло ся від пра ва, що ре гу лює діяльність об’єднань гро ма -
дян за га лом, по ви нен сто су ва ти ся ли ше ре алізації кон сти туційно го пра ва кож но -
го (тоб то гро ма дян Ук раїни, іно земців та осіб без гро ма дян ст ва) на сво бо ду
об’єднан ня у гро мадські ор ганізації, що вип ли ває зі змісту ст.36 Ос нов но го За ко -
ну Ук раїни і мав би повністю відповіда ти її при пи сам. Дру гий мав би сто су ва ти -
ся не при бут ко вих об'єднань юри дич них осіб при ват но го пра ва (тоб то
непідприємниць ких то ва риств згідно терміно логії ст.83 ЦК Ук раїни) з вра ху ван -
ням євро пейсь ких стан дартів що до ство рен ня спри ят ли вих умов для роз вит ку не -
уря до вих ор ганізацій (далі – НУО), які си с те ма ти зо вані у Фун да мен таль них
прин ци пах що до ста ту су не уря до вих ор ганізацій в Європі, прий ня тих у липні
2002 р.6, та у Ре ко мен дації Коміте ту Міністрів Ра ди Євро пи дер жа вам-чле нам
сто сов но пра во во го ста ту су не уря до вих ор ганізацій в Європі № СМ/Rec(2007)14,
прий ня тої у жовтні 2007 р.7 Тут слід кон ста ту ва ти, що Комітет Міністрів на
підставі статті 15 «b» Ста ту ту Ра ди Євро пи ре ко мен дує дер жа вам-чле нам
(Україна є чле ном Ра ди Євро пи з ли с то па да 1995 р.) ке ру ва ти ся в роз робці націо -
наль но го за ко но дав ст ва, дер жавній політиці та прак тиці стан дар та ми (які на зи ва -
ють ся мінімаль ни ми), вста нов ле ни ми цією Ре ко мен дацією.

За виз на чен ням Ре ко мен дації «термін «не уря дові ор ганізації» вклю чає в се бе
до б ровільні са мо врядні об’єднан ня або ор ганізації, ство ренні для ре алізації не ко -
мерційних за вдань їхніх за снов ників або членів. До них не на ле жать політичні
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партії». Далі пе ре ра хо вані за гальні прин ци пи, які на дум ку Коміте ту Міністрів
Ра ди Євро пи ма ють виз на ча ти пра во вий ста тус не уря до вих ор ганізацій дер жав-
членів Ра ди Євро пи, се ред них: 1) НУО вклю ча ють об'єднан ня або ор ганізації,
ство рені як ок ре ми ми осо ба ми (фізич ни ми або юри дич ни ми), так і гру па ми та ких
осіб. Во ни мо жуть ма ти або не ма ти членів; 2) НУО мо жуть бу ти як не фор маль -
ни ми об'єднан ня ми або ор ганізаціями, так і об'єднан ня ми або ор ганізаціями, які
ма ють пра во суб’єктність; 3) НУО мо жуть бу ти національ ни ми й міжна род ни ми і
за скла дом, і за сфе рою діяль ності; 4) НУО не підля га ють уп равлінню з бо ку ор -
ганів дер жав ної вла ди; 5) НУО не по винні роз поділя ти будь-який при бу ток, що
мо же ви ник ну ти внаслідок їх діяль ності, між своїми чле на ми або за снов ни ка ми,
але мо жуть ви ко ри с то ву ва ти цей при бу ток для ре алізації своїх за вдань.

При вер тає ува гу і те, що терміни, яки ми НУО зви чай но опи сується у
національ но му праві, як за зна чається у розділі «Виз на чен ня» Фун да мен таль них
прин ципів мо жуть варіюва ти, од нак во ни охоп лю ють асоціації, бла годійні за кла -
ди, фон ди, не ко мерційні кор по рації, то ва ри ст ва і довірчу власність в уп равлінні.
Во ни не вклю ча ють ор ганізації, що діють як політичні партії.

Як що уваж но про аналізу ва ти Ре ко мен дації та Фун да мен тальні прин ци пи, то
мож на по ба чи ти, що термін «не уря до ва ор ганізація» мож на ви ко ри с то ву ва ти для
най ме ну ван ня будь-яко го гро мадсь ко го фор му ван ня, ство ре но го ок ре ми ми осо ба -
ми (фізич ни ми і юри дич ни ми) та яке не має на меті одер жан ня при бут ку для його
на ступ но го роз поділу між учас ни ка ми. Та кий до к т ри наль ний підхід, як бу ло за -
зна  че но, ха рак тер ний для цивільно го пра ва; нор ма тив но він закріпле ний у ст. 85
ЦК Ук раїни, яка має на зву «Непідприємницькі то ва ри ст ва». Інак ше ка жу чи, тер -
мін «не уря дові ор ганізації» є си нонімічним терміну «непідприємницькі то ва ри ст -
ва», який вклю чає ба га то типів ут во рень, се ред яких «гро мадські об’єднан ня». 

Слід кон ста ту ва ти, що за про ва д жен ня в За коні но во го по нят тя «гро мадсь ке
об’єднан ня», пе ред ба чив ши мож ливість бу ти йо го учас ни ка ми та за снов ни ка ми
для фізич них та юри дич них осіб, є не вда лим підхо дом че рез те, що не пра виль но
поєдну ва ти в ме жах од но го пра во во го інсти ту ту різнорідні за своєю пра во вою
при ро дою суб'єкти, які з од но го бо ку за сно ву ють ся фізич ни ми осо ба ми шля хом
ре алізації сво го кон сти туційно го пра ва на сво бо ду об'єднан ня, а з іншо го бо ку –
струк тур них ут во рень під та кою ж на звою («гро мадські об'єднан ня»), що за сно -
ву ють ся юри дич ни ми осо ба ми при ват но го пра ва або з їх уча с тю, пра во ву при ро -
ду яких на вряд чи мож на прирівню ва ти до пра во вої при ро ди пе ред ба че них кон -
сти туційни ми при пи са ми що до об'єднань гро ма дян. По нят тя «юри дичні осо би»
ви ко ри с то вується у цивільно му та гос по дарсь ко му праві з ме тою за без пе чен ня
пев них по треб гос по да рю ван ня та май но вих відно син, а не обхідність наділен ня
їх пра во суб'єктністю у відно си нах що до пра ва фізич них осіб на сво бо ду об'єднан -
ня не є зро зумілою.

Сумнівним є фор му лю ван ня, ви ко ри с та не у пре ам булі За ко ну, в яко му йдеть -
ся про те, що «цей За кон виз на чає пра вові та ор ганізаційні за са ди ре алізації пра -
ва на сво бо ду об’єднан ня, га ран то ва но го Кон сти туцією Ук раїни та міжна род ни ми
до го во ра ми, зго да на обов'яз ковість яких на да на Вер хов ною Ра дою Ук раїни, по -
ря док ут во рен ня, реєстрації, діяль ності та при пи нен ня гро мадсь ких об’єднань».
Во но суттєво відрізняється від фор му лю ван ня ча с ти ни пер шої статті 36 Кон сти -
туції Ук раїни.

На га даємо, що за галь но виз на ним у за ко но давчій техніці є пра ви ло, згідно з
яким за сто су ван ня у Кон сти туції Ук раїни та в за коні не од на ко вої терміно логії при
ре гу лю ванні од но го й то го ж пи тан ня є не ба жа ним. Про те ви ще на ве де не фор му -
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лю ван ня пре ам бу ли по-іншо му (ніж Кон сти туція) виз на чає кон сти туційне пра во
гро ма дян Ук раїни на сво бо ду об'єднан ня.

Вар то звер ну ти ува гу і на те, що Кон сти туція Ук раїни га ран тує пра во гро ма -
дян Ук раїни (а не пра во кож но го) на сво бо ду об'єднан ня в гро мадські ор ганізації
(ч.1 ст.36). Це де що відрізняється від по ло жень закріпле них у ст.20 За галь ної дек -
ла рації прав лю ди ни8, ст.22 Міжна род но го пак ту про гро мадські і політичні прав9,
ст.11 Кон венції про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод, в яких йдеть -
ся «про кож ну лю ди ну» не за леж но від то го є во на гро ма дя ни ном дер жа ви, у якій
во на про жи ває, або ні10. Річ у то му, що в ст.36 Кон сти туції Ук раїни закріпле но як
за галь но людсь ке пра во (пра во на сво бо ду об'єднан ня у гро мадські ор ганізації),
так і пра во, при та ман не тільки гро ма дя нам Ук раїни (пра во на сво бо ду об'єднан ня
в політичні партії).

Що ж сто сується іно земців та осіб без гро ма дянт сва, які пе ре бу ва ють в Ук -
раїні на за кон них підста вах, то во ни відповідно до ст.26 Кон сти туції Ук раїни, ст.3
За ко ну Ук раїни «Про пра во вий ста тус іно земців та осіб без гро ма дянт сва» від 22
ве рес ня 2011 р.11 ко ри с ту ють ся ти ми са ми ми пра ва ми і сво бо да ми, а та кож не суть
такі самі обов'яз ки, як і гро ма дя ни Ук раїни, за ви нят ка ми вста нов ле ни ми Кон сти -
туцією, за ко на ми чи міжна род ни ми до го во ра ми Ук раїни. Як підкрес лю ва лось,
Ос нов ний За кон Ук раїни не за кла дає кон сти туційно-пра во вої ос но ви для наділен -
ня іно земців та осіб без гро ма дян ст ва пра вом на сво бо ду об'єднан ня, не зва жа ю чи
на те, що це пра во їм за без пе чується міжна род но-пра во ви ми зо бов'язан ня ми, взя -
ти ми на се бе Ук раїною. На томість За ко ном Ук раїни «Про гро мадські об'єднан ня»
пе ред ба чається, що за снов ни ка ми гро мадсь кої ор ганізації мо жуть бу ти гро ма дя -
ни Ук раїни, іно земці та осо би без гро ма дян ст ва, які пе ре бу ва ють в Ук раїні на за -
кон них підста вах, які до сяг ли 18 років, а мо лодіжної та ди тя чої гро мадсь кої ор -
ганізації – 14 років (ч.1 ст.7). В цьо му ви пад ку має місце відхи лен ня від Кон сти -
туції Ук раїни, яка за кла дає фун да мент для За ко ну Ук раїни «Про гро мадські
об'єднан ня», який, зо к ре ма, на дає іно зем цям та осо бам без гро ма дян ст ва мож -
ливість участі у діяль ності гро мадсь ких ор ганізацій, ут во ре них для здійснен ня та
за хи с ту прав і сво бод, яких ці осо би відповідно до Кон сти туції та за конів Ук раїни
не ма ють. Так за зна чені осо би відповідно до п.5 ч.1 ст.21 За ко ну Ук раїни «Про
гро мадські об'єднан ня» ма ють пра во че рез відповідну гро мадсь ку ор ганізацію
про во ди ти мирні зібран ня. Втім згідно зі ч.1 ст.39 Кон сти туції Ук раїни мож -
ливість ре алізації пра ва на сво бо ду мир них зібрань при та ман на тільки гро ма дя -
нам Ук раїни. Прав да це де що відрізняється від по ло жень, закріпле них у ст. 11
Кон венції про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод, в якій йдеть ся про
«кож ну лю ди ну», але згідно з її ст. 16, дер жа ви у своєму національ но му за ко но -
давстві мо жуть вста нов лю ва ти «об ме жен ня на політич ну діяльність іно земців».
Вод но час слід на го ло си ти на то му, що ст.36 Кон сти туції Ук раїни носіїв пра ва на
сво бо ду об'єднан ня чітко не ок рес лює. Більше то го, містить су пе реч ливі по ло -
жен ня. Як що у ч. 1 ст. 36 Кон сти туції Ук раїни вста нов ле но, що тільки гро ма дя ни
Ук раїни ма ють пра во на сво бо ду об'єднан ня, то у ч. 4 цієї ж статті йдеть ся про те,
що «ніхто не мо же бу ти при му ше ний до всту пу в будь-яке об'єднан ня гро ма дян
чи об ме же ний у пра вах за на лежністю чи не на лежністю до політич них партій або
гро мадсь ких ор ганізацій». У да но му ви пад ку термін «ніхто» є рівноз нач ний
терміну «кож ний», тоб то кож на або жод на лю ди на (гро ма дя нин Ук раїни, іно земці
та осо би без гро ма дян ст ва). Все це є підста вою для ви ник нен ня дис кусії що до бе -
зу мов но го відне сен ня пра ва на сво бо ду об'єднан ня до гру пи політич них прав, ад -
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же ст.36 Кон сти туції Ук раїни пе ред ба чає різно пла но вий підхід до виз на чен ня
носіїв цьо го пра ва.

Із вра ху ван ням ви кла де но го, нам ви дається, мож на за про по ну ва ти та кий
варіант вирішен ня про бле ми що до носіїв пра ва на сво бо ду об'єднан ня: на рівні
Кон сти туції Ук раїни (ст. 36) ви о кре ми ти носіїв пра ва на сво бо ду об'єднан ня в
політичні партії, яки ми є ви ключ но гро ма дя ни Ук раїни, та носіїв пра ва на сво бо -
ду об'єднан ня в гро мадські ор ганізації, яки ми мо жуть бу ти гро ма дя ни Ук раїни,
іно земці та осо би без гро ма дян ст ва, що за кон но пе ре бу ва ють на те ри торії Ук раїни
(тоб то ко жен). У про ти леж но му ви пад ку, За кон Ук раїни «Про гро мадські об'єд -
нан ня» в ча с тині носіїв пра ва на сво бо ду об'єднан ня в гро мадські ор ганізації буде
про дов жу ва ти су пе ре чи ти по ло жен ням Кон сти туції Ук раїни.

І на решті, на сьо годні в ук раїнсько му за ко но давстві відсутнє по нят тя
«об'єднан ня гро ма дян» у зв'яз ку з втра тою чин ності За ко ну Ук раїни «Про
об'єднан ня гро ма дян». Но вий же За кон, відмо вив шись від терміну об'єднан ня
гро ма дян, вво дить нові терміни – «гро мадсь ке об'єднан ня» як по зна чен ня за галь -
ної ка те горії, яка пе ред ба чає два ти пи ут во рень – гро мадські ор ганізації та гро -
мадські спілки. Тим са мим кон сти туційний підхід згідно яко го ди хо томічний
поділ ка те горії «об'єднан ня гро ма дян» на політичні партії та гро мадські ор гані -
зації За ко ном бу ло ска со ва но. Вод но час за ли ши лись без змін нор ми За ко ну
України «Про політичні партії» від 5 квітня 2001 р., зо к ре ма ст.2, яка і на далі дає
виз на чен ня по нят тя «політич на партія» як ок ре мо го ви ду об'єднан ня гро ма дян12.
І тут ви ни кає про бле ма, яку доцільно виріши ти шля хом на ве ден ня по ряд ку з
терміно логічним апа ра том що до об'єднань гро ма дян, який вне се юри ди ко-
технічну ясність в нор ма тив ний ма теріал. При цьо му до три му ю чись нор ма тив них
виз на чень, кон сти туційний термін «об'єднан ня гро ма дян», на наш по гляд, слід
зали ши ти для по зна чен ня об'єднань, ут во ре них відповідно до ст.36 Кон сти туції
Ук раїни; термін «гро мадські ор ганізації» – для по зна чен ня об'єднань гро ма дян,
які не є політич ни ми партіями і ос нов ною ме тою яких не є одер жан ня при бут ку;
термін «гро мадські об'єднан ня» – для по зна чен ня не при бут ко вих об'єднань юри -
дич них осіб при ват но го пра ва. Та кий підхід ста не пе ре ду мо вою для досліджен ня
інших дис кусійних про блем що до ро зуміння сут ності та змісту кон сти туційно го
пра ва на сво бо ду об'єднан ня. 

1. За кон Ук раїни «Про гро мадські об’єднан ня» від 22.03.2012 // ВВР Ук раїни. –
2013. – № 1. – Ст. 1. 2. Про ект За ко ну про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про гро -
мадські об'єднан ня» (що до за без пе чен ня діяль ності все ук раїнських гро мадсь ких
об'єднань) (реєстр. № 3225 від 10.09.2013р.) [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48234 3. Ку д ряв цев В.Н. Ак ту аль -
ные во про сы ук реп ле ния свя зи юри ди че с кой на уки и прак ти ки / В.Н. Ку д ряв цев // Со -
вет ское го су дар ст во и пра во. – 1985. – №2. – С.10. 4. Порівняль на таб ли ця до про ек ту
За ко ну Ук раїни «Про гро мадські ор ганізації», реєстр №7262-1 від 01.11.2010р., вне се -
ний на род ни ми де пу та та ми Ук раїни Ю.Р. Мірош ни чен ком, С.П. Под гор ним, А.В. Шев -
чен ком, Ю.О. Лит ви ном, Л.Ю. Ороб цем, А.П. Пінчу ком. (Дру ге чи тан ня) [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: Д: /Documents / За ко но тво рець / Tabl 7262.doc 5. За кон Ук -
раїни «Про оцінку май на, май но вих прав та про фесійну оціноч ну діяльність в Ук раїні»
від 07.12.2001р. // ВВР Ук раїни, 2001. – №47. – Ст. 251. 6. Фун да мен тальні прин ци пи
що до ста ту су не уря до вих ор ганізацій в Європі (прий ня то учас ни ка ми ба га то с то рон ньої
зустрічі, ор ганізо ва ної Ра дою Євро пи). Стра с бург, 05 лип ня 2002 р. // Юри дич ний
вісник Ук раїни. – 2002. – № 50. 7. Ре ко мен дація Коміте ту Міністрів Ра ди Євро пи дер -
жа вам-чле нам сто сов но пра во во го ста ту су не уря до вих ор ганізацій в Європі
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№ CM/Rec(2007)14[1] (Прий ня то Коміте том Міністрів 1- жовт ня на 1006-му засіданні
за ступ ників Міністрів) [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/994_937 8. За галь на дек ла рація прав лю ди ни від 10 груд ня 1948 р. //
Пра ва лю ди ни (ос новні міжна род но-пра вові до ку мен ти): Зб. док. / Упо ряд. Ю.К. Ка чу -
рен ко. – К.: На уко ва дум ка, 1989. – С.13. 9. Міжна род ний пакт про гро мадські і
політичні пра ва від 16 груд ня 1966р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 10. Кон венція про за хист прав лю ди ни і ос -
но во по лож них сво бод від 4 ли с то па да 1950 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 11. За кон Ук раїни «Про пра во вий ста тус іно -
земців та осіб без гро ма дян ст ва» від 22.09.2011 // ВВР Ук раїни. – 2012. – № 19-20. –
Ст. 179. 12. За кон Ук раїни «Про політичні партії в Ук раїні» від 5 квітня 2001 р. // ВВР
Ук раїни. – 2001. –№ 23. – Ст. 118.
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В. О. АН ТО НОВ

МЕ ТО ДО ЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕН НЯ ПРИН ЦИПІВ 
СИ С ТЕ МИ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ НАЦІОНАЛЬ НОЇ БЕЗ ПЕ КИ УК РАЇНИ

Роз г ля ну то ме то до логічні ас пек ти досліджен ня прин ципів си с те ми за без пе чен ня
національ ної без пе ки Ук раїни. Обґрун то вується, що са ме прин ци пи ви с ту па ють цен т -
раль ним по нят тям, ос но во по лож ною ідеєю, що про ни зує весь зміст ме то до логії та
суб ор ди нує йо го. 

Клю чові сло ва: ме то до логія, прин ци пи, си с те ма за без пе чен ня, національ на без пе ка,
по нят тя, зміст. 

Ан то нов В.А. Ме то до ло гия ис сле до ва ния прин ци пов си с те мы обес пе че ния на -
ци о наль ной бе зо пас но с ти Ук ра и ны

Рас смо т ре ны ме то до ло ги че с кие ас пек ты ис сле до ва ния прин ци пов си с те мы обес -
пе че ния на ци о наль ной бе зо пас но с ти Ук ра и ны. Обос но вы ва ет ся, что са ми прин ци пы
вы сту па ют цен т раль ным по ня ти ем, ос но во по ла га ю щей иде ей, ко то рая про ни зы ва ет
все со дер жа ние ме то до ло гии и ко ор ди ни ру ет его. 

Клю че вые сло ва: ме то до ло гия, прин ци пы, си с те ма обес пе че ния, на ци о наль ная бе -
зо пас ность, по ня тия, со дер жа ние. 

Antonov Vladimir. Methodology of the study of principles of national security of
Ukraine

The methodological aspects of the study of principles of national security of Ukraine are
researched. It is substantiated that principles are namely the central notion, the fundamental
idea that permeates the entire contents of the methodology and subordinate it.

Key words: methodology, principles, system of security, national security, notion, content.

В про цесі пізнан ня дійсності знан ня, як свідчать су часні досліджен ня, мо жуть
підво ди ти ся під де які більш за гальні знан ня, які на зи ва ють ся прин ци пом, в ре -
зуль таті чо го відбу вається ко ри гу ван ня досліджу ва них знань, те о ре тич на си с те -
ма ти зація, або син тез-діалек тич ний вис но вок особ ли во го ро ду1. У будь-яко му ви -
пад ку прин цип на кла дається на знан ня, що опи ни ло ся у га лузі йо го при тяжіння і,
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так би мо ви ти, роз чи няється у них та ким чи ном, що у ре зуль таті ви ни кає но ва
упо ряд ко ва на спря мо ваність у роз вит ку те о ре тич них си с тем або но ве діалек тич -
но син те зо ва не знан ня. Все це обу мов лює особ ливість прин ци пу, як особ ли во го
гно се о логічно го фе но ме ну. 

В про цесі досліджен ня тих чи інших про блем си с те ми за без пе чен ня
національ ної без пе ки, однією з найбільш ак ту аль них по стає пи тан ня пра виль но -
го співвідно шен ня те о ре тич но го і емпірич но го рівнів аналізу, їх інтер пре тація з
ме тою от ри ман ня но во го уза галь ню ю чо го знан ня сто сов но пред ме ту си с те ми за -
без пе чен ня національ ної без пе ки.

З ме тою розв’язан ня про блем, пов’яза них із зміцнен ням си с те ми за без пе чен -
ня національ ної без пе ки, не обхідно ви ко ри с то ву ва ти в пер шу чер гу, на наш по -
гляд, і відповідну си с те му кон крет них ме то до логічних прин ципів досліджен ня.
Са ме прин ци пи мо жуть бу ти ви ко ри с тані в про цесі пізнан ня усіх пред мет них
сторін усієї су куп ності дер жав них ор ганів (за ко но дав чої, ви ко нав чої та су до вої
вла ди), гро мадсь ких ор ганізацій, по са до вих осіб та ок ре мих гро ма дян, об’єдна -
них єди ни ми ціля ми та за вдан ня ми що до за хи с ту національ них інте ресів, які
здійсню ють уз го д же ну діяльність у ме жах чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни.

Слід за зна чи ти, що ви хо дя чи з по зицій діалек тич но го ма теріалізму, ви ко ри с -
то ву ю чи, зо к ре ма, діалек тич ний ме тод на уко во го пізнан ня, слід ма ти на увазі той
ас пект, де йдеть ся мо ва без по се ред ньо не про при родні про це си, що пли нуть не -
за леж но від волі і свідо мості лю ди ни, а мо ва йде про людсь ку діяльність, яка ха -
рак те ри зується за сто су ван ням – усвідо мле ним, не усвідо мле ним або ча ст ко во
усвідо мле ним сприй нят тям – відо мих за собів і прий омів, роз крит тя сут ності яких
має не тільки вузь ко на уко ве, але і важ ли ве соціаль но-куль тур не зна чен ня.

Важ ли во підкрес ли ти, що ме то до логія ви с ту па ю чи у якості «са мопізнан ня»
на уки не у всіх ви пад ках яв ляється філо софсь кою, і то му не уся кий ме то до -
логічний аналіз на уки співпа дає з її філо софсь ким аналізом2. Філо софсь ка про -
бле ма ти ка ви ни кає ли ше на відповідно му те о ре тич но му рівні ме то до логічно го
аналізу, ко ли на по ря док ден ний ста вить ся пи тан ня що до розв’язан ня корінних
філо софсь ких про блем відно шен ня суб’єкта і об’єкта, форм знан ня до зовнішньо -
го об’єктив но го світу. Вирішен ня ме то до логічних про блем на уки опи няється в
самій без по се редній за леж ності від ос нов ної філо софсь кої по зиції, вли ва ю чись
або в кантівську «кри ти ку ро зу му», фіхтевсь ке «на уков чен ня», «вчен ня про
логічні ос но ви на уки» не о кан тиціанців, або ме то до логію марк сиз му.

Ме то до логію в ціло му мож на оха рак те ри зу ва ти, як си с те му пев них на уко вих
те орій, керівних прин ципів, зна рядь та за собів здійснен ня на уко во го аналізу в
про цесі досліджен ня тих чи інших про блем3. Аналізу ю чи цей ас пект, слід відзна -
чи ти, що у змісті са мої ме то до логії особ ли ве місце посіда ють керівні прин ци пи.
Са ме прин ци пи ви с ту па ють цен т раль ним по нят тям, ос но во по лож ною ідеєю, що
про ни зує весь зміст ме то до логії та суб ор ди нує йо го. У ме жах те о ре тич но го
пізнан ня, прин ци пи оз на ча ють ви мо гу роз гор тан ня са мо го змісту ме то до логії у
пев ну си с те му, де всі її по ло жен ня логічно пов’язані між со бою і вип ли ва ють пев -
ним чи ном од не з од но го. Будь-яка те о ре тич на си с те ма у якості ме то до логії ґрун -
тується на прин ци пах, пов’яза них між со бою. 

Прин ци пи (від лат. principinni – на ча ло, ос но ва) – пер шо по ча ток, те, що ле -
жить в ос нові пев ної су куп ності фактів, те орії, на уки4. У про сто му мов но му тлу -
ма ченні прин цип пред став ляє со бою зви чай не вис лов лю ван ня, в струк турі яко го
не має і на тя ку на гно се о логічні функції, які він ви ко нує у про цесі пізнан ня. І
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прин ци пом пев не знан ня ви с ту пає ли ше в за леж ності від спо со бу своєї імпле мен -
тації в пізна валь ний про цес, від ролі в якій во но ви с ту пає по відно шен ню до
інших знань. 

В су часній на уковій ме то до логії марк сиз му містить ся чітко сфор му ль о ва не
діалек ти ко-ма теріалістич не ро зуміння прин ципів. Слід за зна чи ти, що у найбільш
за галь них ри сах во но знай ш ло своє відо б ра жен ня у на ступ но му: а) ви ве ден ня
прин ципів із ма теріаль ної суб станції дійсності, а не із мис лен ня; во ни істинні ли -
ше настільки, наскільки відповіда ють при роді та історії; б) прин ци пи не вихідний
пункт досліджен ня, а йо го за вер шаль ний ре зуль тат. Інши ми сло ва ми, во ни так би
мо ви ти, імпле мен ту ють у свій зміст вис нов ки на уко во го пізнан ня, котрі ста ли ре -
зуль та том діалек тич но го роз вит ку те орії та підтвер д жен ня на прак тиці. 

Важ ли во за зна чи ти і те, що ме то до логія сьо годні ви с ту пає особ ли вою га луз -
зю те о ре тич них знань. На цей важ ли вий для на уки та пізнан ня ас пект звер та ли
свою ува гу відомі ра дянські вчені (Б.М. Ке д ров, Л.В. Копнін, Т. Ко тар бинсь кий,
В. Добріянов, Н. Сте фа нов, В.О. Лек торсь кий, В.С. Шви рев та ін.), які прий ш ли
до вис нов ку, що су час на на уко ва ме то до логія ство рює си с те му прин ципів
декількох рівнів, кож ний з яких вклю чає у свій зміст су купність прин ципів пев но -
го сту пе ня уза галь нен ня. 

Так, на при клад, Т. Ко тар бинсь кий поділяє ме то до логію на за галь ну і спеціаль -
ну, ви о крем лю ю чи у ній епісте мо логію, яка вив чає на уку як та ку або ок ремі на -
уки5. Інший вче ний М. Сте фа нов вва жає за доцільне виділя ти три рівні ме то до -
логії: за галь ну, при ват ну, влас ну6. До сить ціка ве ба чен ня цієї про бле ма ти ки ми
спо с терігаємо у досліджен нях В.С. Добріяно ва, який роз гля да ю чи ме то до логію і
зо к ре ма її струк ту ру, виділяє чо ти ри рівні ме то до логічних прин ципів7. Не вда ю -
чись у по глиб ле ний аналіз ви ще заз на че них рівнів ме то до логічних прин ципів, не -
обхідно ли ше за зна чи ти те, що за про по но вані си с те ми тих чи інших рівнів, но -
сять су то опи со вий ха рак тер та не пре тен ду ють на ви яв лен ня їх ди наміки. І по
своїй суті, за зна чені рівні ме то до логічних прин ципів відо б ра жа ють ли ше ста ти ку
ме то до логії. Між тим, слід за зна чи ти, що у про цесі пізнан ня прак ти ки між ти ми
чи інши ми рівня ми прин ципів вста нов лю ють ся рух ливі, ди намічні зв’яз ки: за -
галь но філо софські, за галь но на у кові, спеціальні прин ци пи, які взаємодіють між
со бою.

Са ме ви хо дя чи із та ко го сприй нят тя ме то до логії, не обхідно, на наш по гляд, і
роз гля да ти ос новні прин ци пи си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки Ук -
раїни. Аналізу ю чи цей ас пект, слід відзна чи ти, що в су час них на уко вих
досліджен нях як вітчиз ня них, так і за рубіжних вче них, ця про бле ма не от ри ма ла
сво го на леж но го висвітлен ня. Так, в досліджен нях ук раїнських вче них Г.П. Сит -
ни ка, В.М. Олуй ка, М.П. Во врин чу ка, не знач на ува га приділяється ли ше ок ре ми -
ми фраг мен там цієї важ ли вої та ак ту аль ної про бле ма ти ки. Зо к ре ма, аналізу ю чи
прин ци пи, функції та кри терії ефек тив ності дер жав но го уп равління національ -
ною без пе кою, вчені на підставі аналізу ос нов них по ло жень чин но го за ко но дав -
ст ва і знач ної кількості на уко вої літе ра ту ри фор му ють низ ку прин ципів, ре -
алізація яких на прак тиці ви с ту пає не обхідною умо вою за без пе чен ня національ -
ної без пе ки Ук раїни. По ряд із цим, та кож за зна чається, що досліджен ня прин -
ципів ор ганізації та функціону ван ня дер жав но го уп равління національ ною без пе -
кою має ста ти те мою ок ре мо го і до сить знач но го досліджен ня8. Бе ру чи до ува ги
ви ще за зна че не, є підста ви ствер д жу ва ти, що за зна чені на ми ав то ри не за про по -
ну ва ли пев ної си с те ма ти зації прин ципів ор ганізації та функціону ван ня дер жав но -
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го уп равління національ ною без пе кою Ук раїни. Са ме відсутність ме то до логічно -
го підґрун тя у дослідженні цієї про бле ма ти ки фак тич но при зво дить до пев них
склад нощів в про цесі си с те ма ти зації за зна че них прин ципів. 

Інший відо мий ук раїнський вче ний В.А. Ліпкан, досліджу ю чи те о ре тичні ос -
но ви та еле мен ти національ ної без пе ки Ук раїни та кож приділяє пев ну ува гу
прин ци пам по бу до ви та функціону ван ня си с те ми за без пе чен ня національ ної без -
пе ки. За зна че ний ав тор, аналізу ю чи цей ас пект звер тає ува гу на те, що по бу до ва
си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки має відбу ва тись на на уковій ос нові,
згідно з ос но во по лож ни ми на ча ла ми її функціону ван ня, а то му слід ве с ти мо ву
про не обхідність ок рес лен ня прин ципів та кої по бу до ви9. По ряд із цим, вче ний ве -
де мо ву і про ви ко ри с тан ня прин ципів за без пе чен ня функціону ван ня си с те ми за -
без пе чен ня національ ної без пе ки10.

Підда ю чи на уко во му аналізу ці ба чен ня ук раїнсько го вче но го, слід за зна чи ти,
що у пер шо му та дру го му ви пад ках на го лос ро бить ся в ос нов но му не на си с те ма -
ти зацію са мих прин ципів, а ли ше на їх пе релік та не по вну ха рак те ри с ти ку, що ще
раз засвідчує про відсутність у підхо дах відповідної ме то до логії.

Ана логічне сприй нят тя прин ципів ми спо с терігаємо у дослідженні ук -
раїнських вче них О. Дзьо ба ня та О. Сосніна. Зо к ре ма, вчені, аналізу ю чи ме то до -
логічне підґрун тя національ ної без пе ки Ук раїни, звер та ють ува гу в ос нов но му на
си с тем ний підхід, де ви о крем лю ють низ ку пев них прин ципів, які на їхній по гляд,
пев ним чи ном дуб лю ють, до пов ню ють ос новні прин ци пи, інші ма ють більше
вузь ку, спе цифічну спря мо ваність і сфе ру за сто су ван ня11. 

До сить відо мий російський вче ний А.В. Воз женіков, роз гля да ю чи ме то до -
логію ком плекс но го досліджен ня національ ної без пе ки за зна чає, що для вирішен -
ня про блем що до зміцнен ня національ ної без пе ки не обхідно ви ко ри с то ву ва ти
кон кретні ме то до логічні прин ци пи досліджен ня, які мо жуть бу ти ви ко ри с тані при
пізнанні усіх пред мет них сторін об’єкта – суспільно-політич них про цесів, які
відо б ра жа ють роз ви ток і стан національ ної без пе ки12. 

Російський вче ний та кож вва жає, що си с тем ний підхід, як один із прин ципів
ме то до логії су час них соціаль них досліджень, на дає мож ливість дослідни кам про -
бле ма ти ки національ ної без пе ки ре алізу ва ти в про цесі са мо го досліджен ня
діалек тич ний ме тод. В по даль шо му своєму дослідженні за зна че ний ав тор
здійснює аналіз відповідних прин ципів, які, на йо го по гляд, де талізу ють та роз ви -
ва ють ті чи інші по ло жен ня діалек тич но го ме то ду.

Та ким чи ном, про ве де ний на ми на уко вий аналіз різних то чок зо ру як
російських, так і ук раїнських вче них що до виз на чен ня та кла сифікації прин ципів
си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки дає певні підста ви ствер д жу ва ти, що
у цих ба чен нях не має особ ли вих розбіжно с тей на сам пред мет досліджен ня.
Більше то го, як російські, такі ук раїнські вчені вва жа ють, що са ме си с тем ний
підхід як один із прин ципів ме то до логії соціаль них досліджень на дає мож ливість
вста но ви ти діалек тич ний зв’язок між чин ни ка ми, що де терміну ють без пе ку осо -
би с тості, суспільства і дер жа ви та ви я ви ти ступінь їхньої ста лості та мінли вості
під впли вом соціаль ної дійсності.
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В. М. ЮРАХ 

ПРО ПЕР СПЕК ТИ ВУ КО ДИФІКАЦІЇ ЗА КО НО ДАВ СТ ВА СТО СОВ НО
ФІНАН СУ ВАН НЯ ВИ БОР ЧО ГО ПРО ЦЕ СУ

Роз г ля ну то пер спек ти ву ко дифікації за ко но дав ст ва сто сов но фінан су ван ня ви бор -
чо го про це су. Здійсне но струк тур но-функціональ ний аналіз фінан су ван ня ви бор чо го
про це су. За про по но ва но: унор му ва ти про порцію фінан су ван ня ут ри ман ня об ра них де -
пу татів та ви т рат на їх об ран ня у співвідно шенні 1:4; здійсни ти роз поділ фінан со вих
по треб бю д же ту в рік ви борів на дві ча с ти ни, а ці ча с ти ни на еле мен ти; пе ре дан ня
техніки, яка ви ко ри с то ву ва ла ся у ви бор чих ком паніях на вчаль ним за кла дам.

Клю чові сло ва: ко дифікація, ви бор чий про цес, ви бор че ко ло, фінан су ван ня, бю д -
жет.

Юрах В.М. О пер спек ти ве ко ди фи ка ции за ко но да тель ст ва от но си тель но фи -
нан си ро ва нии из би ра тель но го про цес са 

Рас смо т ре на пер спек ти ва ко ди фи ка ции за ко но да тель ст ва от но си тель но фи нан -
си ро ва ния из би ра тель но го про цес са. Про из ве ден струк тур но-функ ци о наль ный ана лиз
фи нан си ро ва ния из би ра тель но го про цес са. Пред ло же но: нор ми ро вать про пор цию фи -
нан си ро ва ния со дер жа ния из бран ных де пу та тов и рас хо дов на их из бра ние в со от но -
ше нии 1:4; осу ще ст вить рас пре де ле ние фи нан со вых по треб но с тей бю д же та в год вы -
бо ров на две ча с ти, а эти ча с ти на эле мен ты; пе ре да вать тех ни ку, ко то рая ис поль зо -
ва лась в из би ра тель ных ком па ни ях учеб ным за ве де ни ям.

Клю че вые сло ва: ко ди фи ка ция, из би ра тель ный про цесс, из би ра тель ный цикл, фи -
нан си ро ва ние, бю д жет.

Yurah Vitaly. About the future codification of legislation on the financing of election
process

The article considers the prospect of codifying the law on the financing of the electoral
process. Manufactured structural-functional analysis of the financing of the electoral process.
Submitted by: normalize the proportion of financing for maintenance of the elected deputies
and the cost of their election at a ratio of 1:4 to distribute the financial needs of the budget in
an election year in two parts, and these parts to the elements; implementation of logistics pro-
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cedures (transfer of the technical devices), which is used in election campaigns to the educa-
tional institutions.

Key words: codification, the electoral process, electoral cycle, funding, budget.

У разі як що кан ди дат, який бе ре участь у ви бор чо му про цесі, має пе ре ва гу в
ма теріаль них ре сур сах і фінан сах, не має сумніву в по ру шенні прин ци пу рівних
політич них мож ли во с тей. Крім цьо го, сам по ря док за лу чен ня коштів та їх
кількість впли ва ють на про ве ден ня де мо кра тич них ви борів.

Раніше про ве де ний си с те ма тич ний аналіз фінан со во го за без пе чен ня підго тов -
ки і про ве ден ня ви борів вка зує на не обхідність до три ман ня по ряд ку скла дан ня,
роз гля ду та за твер д жен ня ко ш то рисів на дан ня по слуг1, про те для ефек тив но го
вжит тя за ходів що до до три ман ня де мо кра тич них прин ципів потрібно за сто су ва ти
та кож струк тур но-функціональ ний аналіз.

Досліджен ням про блем ви бор чо го за ко но дав ст ва в Ук раїні зай ма ло ся чи ма ло
на уковців, се ред яких Ф. Бур чак, С. Ківа лов, В. Ко пейчіков, В. Крав чен ко, Л. Кри -
вен ко, М. Орзіх, В. По горілко, А. Селіва нов, В. Тацій, Ю. То ди ка, О. То ди ка,
О. Фріцкій, Ю. Шем шу чен ко та ін.

По тре бу вре гу лю ван ня за ко но дав ст ва сто сов но фінан су ван ня ви бор чо го про -
це су досліджу ва ли В. Земніус, Д. Ко в ри жен ко, С. Каль чен ко, В. Ко вальсь кий,
В. Ков ту нець, Р. Кня зе вич, І. Маєвська, О.Сов ги ря, М. Ставнійчук, В. Ти хий,
В. Ша по вал, та ін. 

Більшість відо мих ав то ру на уковців в пра цях, при свя че них фінан су ван ню ви -
бор чо го про це су не ви ко ри с то ву ва ли струк тур но-функціональ ний аналіз. Ав тор
ста вить за ме ту в цій публікації ар гу мен ту ва ти та за про по ну ва ти ме тод вре гу лю -
ван ня суспільних відно син, який пе ред ба чає пер спек ти ву ко дифікації за ко но дав -
ст ва сто сов но фінан су ван ня ви бор чо го про це су. 

На 52-му пле нар но му засіданні (Стра с бург, 2011 р.), з гри фом «об ме жен ня до -
сту пу конфіденційно», GRECO роз г ля нув «Оціноч ний звіт по Ук раїні. Про зорість
фінан су ван ня партій». За підсум ка ми вка за но го ви ще тре ть о го ра ун ду оціню ван -
ня бу ло ре ко мен до ва но Ук раїні та ке:

«І. гар монізу ва ти ви мо ги до фінан су ван ня ви бор чої кам панії,що містять ся у
За коні Ук раїни «Про ви бо ри на род них де пу татів Ук раїни»,За коні Ук раїни «Про
ви бо ри Пре зи ден та Ук раїни» й За коні Ук раїни «Про ви бо ри де пу татів Вер хов ної
ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим, місце вих рад та сільських,се лищ них, міських
голів ».(пункт 76); 

ІІ. знай ти спосіб, аби га ран ту ва ти, що ви мо ги ви бор чо го за ко но дав ст ва що до
про зо рості не мож на оми ну ти шля хом опо се ред ко ва них по жертв до ви бор чих
фондів че рез «власні ко ш ти» партій і кан ди датів або по жертв, що не про хо дять
че рез ви борчі фон ди,в т.ч.фінан су ван ня третіми сто ро на ми та внесків у на ту -
ральній формі.(пункт 78);

ІІІ. (і)за без пе чи ти лег кий до ступ гро мадсь кості до по вних звітів про фінан су -
ван ня агітаційної діяль ності під час усіх ви борів про тя гом вста нов ле но го за ко ном
терміну; та (іі) роз г ля ну ти спо со би оп ри люд нен ня інфор мації про фінан су ван ня
ви бор чих кам паній, яке пе ре дує по чат ку ви бор чо го про це су (на при клад, шля хом
проміжно го звіту ван ня).(пункт 79);

IV. ух ва ли ти чіткі та послідовні за ко ни що до по точ но го фінан су ван ня партій,
які б відповіда ли стан дар там про зо рості, що вста нов лені ви бор чим за ко но дав ст -
вом,зо к ре ма ви ма га ли ви ко ри с тан ня банківської си с те ми з ме тою ство рен ня мож -
ли вості для відсте жен ня партійних при бутків).(пункт 81)»2.
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Для ро зуміння по зиції євро пейсь ких ко лег звер не мо ува гу на ме то до логічні
за са ди з до по мо ги у про ве денні ви борів, а са ме на зо б ра же не ниж че струк тур но-
функціональ не ви ра жен ня у ви бор чо му колі (див. мал. 1)3. 

Вар то звер ну ти ува гу, що в другій ча с тині ма люн ку зо се ре д же но всю логіку
ко дифікації за ко но дав ст ва сто сов но фінан су ван ня ви бор чо го про це су. 

Оскільки пер ший пункт «роз роб ка бю д же ту фінан су ван ня та асиг ну ван ня»
вка за ний у дру го му розділі ви бор чо го ко ла, порівняємо ут ри ман ня Пар ла мен ту
Євро пейсь ко го співто ва ри ст ва і Вер хов ної Ра ди Ук раїни та ви т рат на про ве ден ня
ви борів (див. мал. 2 та мал. 3).

Ав тор не має еко номічної світи, про те навіть з відсутністю спеціаль них знань
мож на звер ну ти ува гу на чи ма лу дис про порцію фінан су ван ня ут ри ман ня об ра них
де пу татів та ви т рат на їх об ран ня. Як що у Євро пейсь ко му Співто ва ристві
співвідно шен ня цих ви т рат скла дає 1:3,7 то в Ук раїні 1:1,2.

На ступ ний пункт «ка лен дар ви борів та підбір пер со на лу» ціка во тлу ма чать
фахівці з Національ но го де мо кра тич но го інсти ту ту з міжна род них справ (National
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Мал.1. Ви бор че ко ло
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Мал. 2. Фінан су ван ня на ут ри ман ня Пар ла мен ту Євро пейсь ко го 
співто ва ри ст ва та ви т рат на про ве ден ня ви борів4.

Мал. 3. Фінан су ван ня на ут ри ман ня Вер хов ної Ра ди Ук раїни 
та ви т рат на про ве ден ня ви борів 5



Democratic Institute for international Affairs), Кенія: «до клад ний ка лен дар ви борів
роз роб ле ний ЦВК має об го во рю ва ти ся з гро мадськістю, з ме тою дізна тись, як во -
на ста вить ся до йо го клю чо вих еле ментів. Спо с терігачі відігра ють клю чо ву роль
в цьо му про цесі, яка по ля гає в до ку мен ту ванні фак ту за купівлі до стат ньої
кількості ма теріалів і най му пер со на лу, до три манні за купівель них про це дур, та
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Стра тегічне пла ну ван ня 
та ви ко нан ня До по мо га ви бор цям

Де талі / 
по каз ни ки

Пе ре по ни / 
Про бле ми Тип до по мо ги Пе ре ва ги / цілі Ри зи ки

Скла дан ня бю д -
же ту;  
Суб си ді юван ня

та фінан су ван ня; 
Пла ну ван ня ча -

су;  
Людські і ма те -

ріальні ре сур си;
Пла ну ван ня про -

гра ми та ви ко -
нан ня;

Слаб ке пла ну -
ван ня, не доліки в
ко ор ди нації, не -
ком пе тент не
керівництво

Технічні при ст -
рої (пла ну ван ня
бю д же ту/ча су); 
Опе ра тив не

виділен ня коштів
із за став;
Роз ви ток по -

тенціалу та на -
вчан ня;  
За сто су ван ня пе -

ревіре ної прак ти -
ки;
План дій у над -

зви чай них об ста -
ви нах

Ніяких не пе ред -
ба че них за три -
мок; 
Вчас не фінан су -

ван ня; 
Ніяких за питів

на фінан су ван ня
в ос тан ню хви ли -
ну; 
Вчас на ви пла та

зар.пла ти, для
уник нен ня
страйків; 
Коман да має бу -

ти укомп лек то ва -
на і на вче на вчас -
но. 
Ма теріали ма -

ють бу ти ви го -
тов лені і до став -
лені вчас но

Кількість ви -
борців, місце го -
ло су ван ня, ма -
теріали та відділ
за без пе чен ня
(звідси і весь бю -
д жет) невірно
роз ра хо вані;  
Не пра виль но ви -

ра ху ва ний час
для кож ної
стадії; 
Політичні за -

трим ки, пізнє
прий нят тя за -
конів,
вступ/вихід
партій з політ пе -
ре гонів; 
Агітація виз -

нається не чес -
ною

За купівля: 
Не обхідних ре -

чей; 
Пе ред ба чи ти ви -

т ра ти:
Транс порт,

інфра с т рук ту ра,
ва га, крихкість,
шко да 
Охо ро на до ку -

ментів та менш
важ ли во го інвен -
та рю

Вплив по ста -
чаль ників чи
спон сорів 
Пізня за купівля

ма теріалів, чи
ма теріалів іншої
спеціалізації,
складність в
транс пор ту ванні; 
Не вра ху ван ня

особ ли во с тей ма -
теріалів при їх
транс пор ту ванні; 
Невірна к-ть ма -

теріалів відправ -
ле на в не пра -
виль не місце

Кон суль тація з
роз роб ки ефек -
тив них фінан со -
вих та ма теріаль -
них за купівель 
Ка та лог цін; 
Пе ревірка ма -

теріалів; 
Охо ро на; 
Пла ну ван ня си с -

те ми по став ки та
пе ре ве зень

Вкла ден ня
коштів в ви со ко -
якісні ма теріали
(бю ле тені) та за -
без пе чен ня до -
став ки ма -
теріалів;  
За сто су ван ня

най кра що го
досвіду; 
Впев ни тись в

якості та охо роні
ма теріалів

За трим ки коштів
Не кваліфікація

мо же по ру ши ти
си с те му 
ко рупція

Таб. 1. За хо ди, які спри я ють ви бор чо му про це су, 



виділен ня до статніх ре -
сурсів для участі у ви бо рах.
За кон в цій країні ви ма гає,
щоб іме на най ня то го пер со -
на лу, го ло ви і служ бовців
по винні бу ти на прав лені з
політич них партій мінімум
за 14 днів до їх при зна чен ня.
Це дає сто ро нам мож ливість
ос кар жи ти будь-яке при зна -
чен ня»6.

Доцільно ре алізу ва ти
фінан со ву по тре бу бю д же ту
в рік ви борів дво ма ча с ти на -
ми: од на – на по крит тя ру -
тин них ек сплу а таційних ви -
т рат для функціону ван ня
струк ту ри ЦВК, дру га – по -
крит тя кон крет них ви т рат,
пов’яза них з ор ганізацією
ви т рат (тоб то фіксо вані та
змінні ви т ра ти). Бю д жет та -
кож мо же бу ти розділе ний
на еле мен ти, які відно сять ся
до ос нов ної діяль ності (ре -
єст рації го лосів, просвіти
ви борців, опе рацій на
місцях) або підрозділів ЦВК
(про ве ден ня опе рацій,
суспіль ної інфор мації та
інфор маційно-про па ган -
дистсь кої, політич них по -
слуг сто ронніх ор ганізацій
то що) або навіть мож на
ство ри ти їх комбінацію.

І на ос та нок, про «ма -
теріаль но-технічне за без пе -
чен ня і охо ро ну». Яс к ра вим
при кла дом для цьо го пунк ту
є те, що «під час ви бор чої
кам панії 2012 ро ку не ефек -
тив но ви т ра че но 955,3 млн.
грн., оскільки, за да ни ми

ЦВК, от ри мані віде о ма теріали прак тич но не ви ко ри с то ву ва ли ся. Вра хо ву ю чи те,
що за сто су ван ня віде о с по с те ре жен ня під час на ступ них ви бор чих кам паній або в
будь-який інший спосіб чин ним за ко но дав ст вом не пе ред ба че но, по даль ша до ля
да ної си с те ми зали шається не виз на че ною. На сьо годні її технічні ком по нен ти
вартістю 195,9 млн. грн. пе ре дані на зберіган ня до місце вих дер жав них
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Ком плекс ний підхід

До ступність Про зорість Стійкість

Рівні мож ли вості
агітації 
Ген дер ний ба -

ланс 
Рівна зар. пла та /

умо ви

За без пе чен ня
відкри то го та про -
зо ро го до сту пу до
ма теріалів ви -
борів  
Відкриті спи с ки

працівників ЦВК

За без пе чен ня ма -
теріалів, за -
купівля
здійснюється в за -
леж ності від по -
треб та ви т рат 
До ру ча ти ро бо ту

пе ревіре но му пер -
со на лу 
Підтри му ва ти

друж ню ат мо сфе -
ру 
Ве с ти облік всім

опе раціям  
Зберіга ти в архіві

всі ма теріали 

та мож ливі ри зи ки



адміністрацій»7. Ра зом з тим май же ніде у світі транс ляції з ви бор чих дільниць не
ве дуть ся. Євро пейські спо с терігачі відзна чи ли ко рисність та ких но во вве день, але
в се бе виріши ли їх не ви ко ри с то ву ва ти8. Пла ну ва ло ся ви ко ри с то ву ва ти ка ме ри з
ви бор чих дільниць для за без пе чен ня до дат ко вої без пе ки в містах Ук раїни або
вста нов лю ва ти в шко лах9.

Потрібно та кож вка за ти на по зи тив ний досвід іно зем них ко лег про по ря док
транс пор ту ван ня ви бор чих бю ле тенів і інших ма теріалів до центрів підра хун ку
го лосів ви борців(count centre) 10. 

Крім то го, не обхідно вра хо ву ва ти, що ха рак тер ви бор чо го ма теріалу впли ває
на ви ко ри с тан ня транс порт них ме ханізмів, які потрібні для відповідно го ви ду
опе рації (див.таб. 1).

Підсу мо ву ю чи ви кла де не ви ще, спро буємо за про по ну ва ти та ке:
По-пер ше, не обхідно за ко но дав чо унор му ва ти про порцію фінан су ван ня ут ри -

ман ня об ра них де пу татів та ви т рат на їх об ран ня, доцільно у співввідно шенні 1:4.
По-дру ге, про по нуємо здійсни ти роз поділ фінан со вих по треб бю д же ту в рік

ви борів на дві ча с ти ни: од на – по крит тя ру тин них ек сплу а таційних ви т рат для
функціону ван ня струк ту ри ЦВК, дру га – по крит тя кон крет них ви т рат, пов’яза них
з ор ганізацією ви т рат (тоб то фіксо вані та змінні ви т ра ти), а далі ці ча с ти ни на
еле мен ти.

По-третє, з ме тою при ско рен ня ви ко нан ня соціаль них ініціатив Пре зи ден та
Ук раїни «Діти – май бутнє Ук раїни»11 пе ре да ти та вста но ви ти си с те ми віде о с по с -
те ре жен ня, які ви ко ри с то ву ва ли ся у ви борчій ком панії 2012 на дільни цях, в на -
вчаль них за кла дах та в по даль шо му пе ред ба чи ти пе ре дан ня техніки, яка ви ко ри -
с то ву ва ла ся у ви бор чих ком паніях на вчаль ним за кла дам.

1. За кон Ук раїни «Про ви бо ри Пре зи ден та Ук раїни»: Ко мен тар / за заг. ред. проф.
С.В. Ківа ло ва і М.О. Бай му ра то ва – Оде са: Юри дич на літе ра ту ра, 2004. – 488 с. – 217 c.
2. Третій ра унд оціню ван ня. Про ект. Оціноч ний звіт по Ук раїні. Про зорість фінан су ван -
ня партій. (Те ма II) Для за твер д жен ня GRECO на 52-му Пле нар но му засіданні (Стра с -
бург, 17–21 жовт ня 2011 р.) // GRECO Secretariat Council of Europe – 30 р. – р. 29 [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: www.greco.coe.int. (09.09.2013). 3. The
Methodological Guide on Electoral Assistance // European Communities, 2006 – Brussels –
239 р. – 84 p. 4. The Methodological Guide on Electoral Assistance // European Communities,
2006 – Brussels – 239 р. – 29 p. 5. Ра да – ко ш то рис – Цьо го ро ку Вер хов на Ра да мо же ко -
ш ту ва ти ук раїнцям півто ра мільяр да гри вень [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1550018-cogo-roku-verhovna-rada-mozhe-
koshtuvati-ukrayincyam-pivtora-milyarda-griven (14.09.2013;.Ра ху нок за пе ре ви бо ри Еко -
номічна прав да [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.epravda.
com.ua/publications/2013/07/11/385055/ (14.09.2013). 6. Election Agents Manual // National
Democratic Institute for international Affairs, 2013 – Nairobi – 57 р. – р. 24. 7. Ра хун ко ва па -
ла та Ук раїни. Роз г ля ну то Ко легією Ра хун ко вої па ла ти 09.07.2013.Чер гові ви бо ри – не ви -
прав дані тра ти [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.ac-rada.gov.ua/ con-
trol/main/uk/publish/article/16742207(17.09.2013). 8. Го ло су ван ня на ка ме ру // За ко но дав -
ча вла да. – 2012. – № 33. – С. 10. 9. Си с те ма віде о с по с те ре жен ня на ви бор чих дільни -
цях се бе не ви прав да ла – Стрічка но вин Хар ко ва [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://uanews.kharkiv.ua/society/2013/09/10/20110.html (18.09.2013). 10. Hand book for
polling station staff. Supporting a UK Parliamentary election // The Electoral Commission,
2010 – London – 51 р. – р. 19. 11. До ру чен ня Пре зи ден та Ук раїни. Офіційне пред став -
ництво Пре зи ден та Ук раїни [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.presi-
dent.gov.ua/documents/15914.html (18.09.2013).
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УДК 342.34

О. О. ГА ЛУС

МІЖНА РОД НО-ПРА ВОВІ СТАН ДАР ТИ 
БЕЗ ПО СЕ РЕД НЬ О ГО НА РО ДО ВЛАД ДЯ

Досліджу ють ся ос новні міжна род но-пра вові ак ти в сфері без по се ред нь о го на ро до -
влад дя, до яких на ле жать до ку мен ти універ саль но го та регіональ но го ха рак те ру. Вка -
зується на ак ту альність ви ко ри с тан ня для ре гу лю ван ня національ них про це дур без по -
се ред нь о го на ро до влад дя ре ко мен даційних міжна род них актів. Досліджується пи тан -
ня до три ман ня міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя че рез міжна -
род ний ор ганізаційно-пра во вим ме ханізм. Ав тор вка зує, що Ук раїна вхо дить до
всесвітньої та євро пейсь кої си с те ми за хи с ту прав лю ди ни, бе ру чи участь не тільки у
роз робці міжна род но-пра во вих актів з прав лю ди ни, але й у ро боті кон троль них і пра -
во за хис них ор ганів ООН і Ра ди Євро пи. Обґрун то вується дум ка, що на су час но му етапі
Ук раїна до сяг ла пев но го рівня відповідності національ но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює
ос новні фор ми без по се ред нь о го на ро до влад дя, міжна род ним стан дар там.

Клю чові сло ва: без по се реднє на ро до влад дя, міжна род но-пра вові стан дар ти,
міжна род но-пра во вий акт, ре ко мен даційні міжна род но-пра вові ак ти, міжна род ний
ор ганізаційно-пра во вий ме ханізм.

Га лус Е.А. Меж ду на род но-пра во вые стан дар ты на по с ред ст вен но го на ро до вла -
с тия

Ис сле ду ют ся ос нов ные меж ду на род но-пра во вые ак ты в сфе ре не по сред ст вен но го
на ро до вла с тия, к ко то рым от но сят ся до ку мен ты уни вер саль но го и ре ги о наль но го ха -
рак те ра. Ука зы ва ет ся на ак ту аль ность ис поль зо ва ния для ре гу ли ро ва ния на ци о наль -
ных про це дур не по сред ст вен но го на ро до вла с тия ре ко мен да тель ных меж ду на род ных
ак тов. Ис сле ду ет ся во прос со блю де ния меж ду на род ных стан дар тов не по сред ст вен -
но го на ро до вла с тия че рез меж ду на род ный ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха низм. Ав тор
ука зы ва ет, что Ук ра и на вхо дит во все мир ную и ев ро пей скую си с те му за щи ты прав че -
ло ве ка, при ни мая уча с тие не толь ко в раз ра бот ке меж ду на род ных до ку мен тов по пра -
вам че ло ве ка, но и в ра бо те кон троль ных и пра во за щит ных ор га нов ООН и Со ве та Ев -
ро пы. Обос но вы ва ет ся мне ние, что на со вре мен ном эта пе Ук ра и на до стиг ла оп ре де -
лен но го уров ня со от вет ст вия на ци о наль но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го ос нов -
ные фор мы не по сред ст вен но го на ро до вла с тия, меж ду на род ным стан дар там.

Клю че вые сло ва: не по сред ст вен ное на ро до вла с тие, меж ду на род но-пра во вые
стан дар ты, меж ду на род но-пра во вой акт, ре ко мен да тель ные меж ду на род но-пра во -
вые ак ты, меж ду на род ный ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха низм.

Galus Olena. International legal standards of direct democracy
The paper studies the main international instruments in the field of direct democracy,

which include documents of universal and regional character. Specified on actuality of the use
of recommendation international acts for adjusting of national procedures of direct democra-
cy. The question of observance of international standards of direct democracy is investigated
through international organizational and legal mechanism. An author specifies that Ukraine
is included in the world and European system of protection of human rights, participating not
only in development of international instruments on human rights but also in-process super-
visory and human rights bodies of the UNO and CE. An idea is grounded, that on the modern
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stage Ukraine attained the certain level of accordance of national legislation that regulates
the basic forms of direct democracy, to the international standards.

Key words: direct democracy, international standards, international instrument, recom-
mendation international acts, international organizational and legal mechanism.

Ос танніми ро ка ми ак тивізу ва ли ся про це си всту пу Ук раїни в ряд міжна род них
ор ганізацій, важ ли вим кро ком на шля ху яко го є при ве ден ня за ко но дав ст ва Ук -
раїни до міжна род них стан дартів прав лю ди ни, в пер шу чер гу тих, що сто су ють -
ся без по се ред нь о го на ро до влад дя. Однією з особ ли во с тей політич них прав і сво -
бод гро ма дян Ук раїни є ви со кий ступінь їх га ран то ва ності не ли ше на національ -
но му, а й на міжна род но му рівні. При цьо му рівень га ран то ва ності політич них
прав постійно піддається моніто рин гу з бо ку впли во вих міжна род них ор ганізацій
(ООН, ЄС, Ра да Євро пи, ПАРЄ та ін.) і свідчить про рівень де мо кратії в Ук раїні.

Про бле му міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя (де мо -
кратії) та йо го ок ре мих форм досліджу ва ли ряд вітчиз ня них та за рубіжних вче -
них, зо к ре ма, Б. Бабін, М. Бу ро менсь кий, О. В. Вась ковсь ка, Ю. Б. Ключ ковсь кий,
М. І. Ставнійчук, В. М. Ша по вал та інші.

Під міжна род но-пра во ви ми стан дар та ми де мо кратії ро зуміють закріплені у
міжна род но му праві юри дичні зо бов’язан ня, ав то ри тет но підтри му вані орієнти ри
соціаль но го і політич но го роз витк1. При цьо му, стан дар ти – це «нор ма тив ний
мінімум», відсту па ти від яко го дер жа ва мо же тільки у формі йо го пе ре ви щен ня
або кон кре ти зації2.

Міжна родні стан дар ти без по се ред нь о го на ро до влад дя фор му лю ють ся в низці
міжна род но-пра во вих до ку ментів. Мож на по го ди ти ся з по зицією Б. Бабіна, який
роз гля дає оз на ки міжна род них до ку ментів, які є дже ре лом ви бор чо го пра ва, та за -
сто су ва ти дані оз на ки до дже рел пра ва, які ре гу лю ють фор ми без по се ред нь о го
на ро до влад дя вза галі. Міжна родні до ку мен ти мож на вва жа ти дже ре лом кон сти -
туційно го пра ва у та ких ви пад ках: як що відповідний міжна род ний акт є ра тифіко -
ва ним Ук раїною та стає та ким чи ном ча с ти ною національ но го за ко но дав ст ва; як -
що у національ но му за ко но давстві про фор ми без по се ред нь о го на ро до влад дя пе -
ред ба че на мож ливість за сто су ван ня ста ту су, про це дур або стан дартів, уре гу ль о -
ва них міжна род ни ми до ку мен та ми; як що відповідні міжна родні до ку мен ти ре гу -
лю ють відно си ни без по се ред нь о го на ро до влад дя з міжна род ним або іно зем ним
еле мен том, які не мо жуть бу ти пе ред ба чені національ ним за ко но дав ст вом (на при -
клад, що до по ряд ку при зна чен ня та відря д жен ня в Ук раїну міжна род них спо с -
терігачів)3.

Міжна родні дже ре ла мож на кла сифіку ва ти на: за гальні (ух ва лю ють ся для всіх
членів міждер жав но го об’єднан ня); суб регіональні (ух ва лю ють ся для декількох
країн об’єднан ня, на при клад, для дер жав – членів Ра ди Євро пи з чис ла ко лишніх
ра дянсь ких ре с публік); кон кре ти зо вані (ух ва лю ють ся для кон крет ної дер жа ви –
чле на об’єднан ня, на при клад Ре ко мен дації ОБСЄ № 192 (2006) «Про місцеві і
регіональні ви бо ри в Ук раїні, спо с те ре жен ня за яки ми про во ди ло ся 26 бе рез ня
2006 р.» від 1 черв ня 2006 р.); дво с то ронні (ух ва лю ють ся між міждер жав ни ми
об’єднан ня ми та дер жа вою, яка вхо дить до та ко го об’єднан ня)4.

До чис ла ос нов них до ку ментів, в яких знай ш ли втілен ня міжна родні стан дар -
ти без по се ред нь о го на ро до влад дя, на ле жать За галь на дек ла рація прав лю ди ни
1948 р., Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва 1966 р.
Відповідно до Віденсь кої кон венції про пра во міжна род них до го ворів 1969 р., ко -
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жен чин ний до говір є обов’яз ко вим для йо го учас ників і по ви нен сумлінно ви ко -
ну ва ти ся (ст. 26); учас ник не мо же по си ла ти ся на по ло жен ня внутрішньо го пра ва
як на ви прав дан ня не ви ко нан ня ним до го во ру (ст. 27); ра зом з тек с том міжна род -
но го до го во ру мо же вра хо ву ва ти ся прак ти ка йо го за сто су ван ня та тлу ма чен ня за
зго дою сторін (п. 3 ст. 315.

Ос но ва за хи с ту прав лю ди ни бу ла за кла де на прий нят тям і про го ло шен ням Ге -
не раль ною Асам б леєю ООН 10 груд ня 1948 р. у Па рижі За галь ної дек ла рації прав
лю ди ни як стан дар ту, за вдан ня, до ви ко нан ня яко го по винні праг ну ти всі на ро ди
і всі дер жа ви че рез спри ян ня по вазі цих прав і сво бод та за без пе чен ня, шля хом
національ них і міжна род них про гре сив них за ходів, їх за галь но го й ефек тив но го
виз нан ня і здійснен ня (Пре ам бу ла)6. Дек ла рація ста ла стан дар том де мо кратії,
ета ло ном для роз роб ки і прий нят тя чис лен них кон венцій з прав лю ди ни, а та кож
кон сти туцій більшості де мо кра тич них дер жав. У цьо му ком плекс но му до ку менті
універ саль но го ха рак те ру впер ше в історії бу ло вста нов ле но роз гор ну тий пе релік
(мінімаль ний ка та лог) ос нов них прав і сво бод лю ди ни, що підля га ють до три ман -
ню в усь о му світі, по го д же но юри дич ний зміст цих прав і сво бод та за конні ви -
пад ки їх до пу с ти мих об ме жень.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 За галь ної дек ла рації прав лю ди ни, кож на лю ди на має
пра во бра ти участь в уп равлінні своєю дер жа вою без по се ред ньо чи за по се ред -
ництвом вільно об ра них пред став ників. Це по ло жен ня роз ви вається у ч. 2 ст. 21:
кож на лю ди на має пра во рівно го до сту пу до дер жав ної служ би у своїй країні; ч. 3:
во ля на ро ду по вин на бу ти ос но вою вла ди уря ду; ця во ля по вин на зна хо ди ти ви -
ра жен ня в періодич них і не фаль сифіко ва них ви бо рах, що ма ють про во ди ти ся при
за галь но му і рівно му ви бор чо му праві, шля хом таємно го го ло су ван ня або ж за до -
по мо гою інших рівноз нач них форм, що за без пе чу ють сво бо ду го ло су ван ня.
Відповідно до ст. 20 Дек ла рації, кож на лю ди на має пра во на сво бо ду мир них
зборів і асоціацій (ч. 1); ніхто не мо же бу ти при му ше ний всту па ти в яку-не будь
асоціацію (ч. 2).

У дру го му розділі Кон сти туції Ук раїни всі ви ще на ве дені по ло жен ня За галь ної
дек ла рації прав лю ди ни не тільки знай ш ли своє ємне відо б ра жен ня, але й роз ши -
рені й кон кре ти зо вані. Це сто сується пра ва на об’єднан ня («асоціації» в терміно -
логії Дек ла рації), втіле но го у ст. 36 Кон сти туції Ук раїни; пра ва бра ти участь в
управ лінні дер жав ни ми спра ва ми, ви бор чих прав, рівно го пра ва до сту пу до дер -
жав ної служ би (ст. 38); пра ва на мирні збо ри (ст. 39). Крім цьо го мінімаль но го пе -
реліку, за по чат ко ва но го За галь ною дек ла рацією, в Ук раїні на кон сти туційно му
рівні закріпле не політич не пра во гро ма дян бра ти участь у ре фе рен думі, пра во на
звер нен ня до ор ганів публічної вла ди, їх по са до вих і служ бо вих осіб.

На по ло жен нях За галь ної дек ла рації прав лю ди ни ґрун тується обов’яз ко вий
для дер жав Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва 1966 р., ра -
тифіко ва ний УРСР 19 жовт ня 1973 р.7 Міжна род ний пакт по ряд з пра ва ми до три -
му ва ти ся своїх ду мок і на сво бо ду інфор мації, га ран тує такі політичні пра ва, що
вже ста ли кла сич ни ми: виз нається пра во на мирні збо ри (ст. 21); кож на лю ди на
має пра во на сво бо ду асоціації з інши ми (ст. 22); пра во бра ти участь у ве денні
дер жав них справ як без по се ред ньо, так і за по се ред ництвом вільно об ра них пред -
став ників, го ло су ва ти і бу ти об ра ним на справжніх періодич них ви бо рах (ст. 25).

По ло жен ня Міжна род но го пак ту, що сто сується пра ва на мирні збо ри (ст. 21)
і пра ва на сво бо ду асоціації (ч. 2 ст. 22) вка зу ють на мож ливість за кон них об ме -
жень закріплю ва них в цих стат тях прав, як що во ни не обхідні в де мо кра тич но му
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суспільстві в інте ре сах дер жав ної чи суспільної без пе ки, суспільно го по ряд ку,
охо ро ни здо ров’я і мо раль ності на се лен ня чи за хи с ту прав і сво бод інших осіб. 

Відповідно до ст. 25 Пак ту, ко жен гро ма дя нин по ви нен ма ти без дис кримінації
і без не обґрун то ва них об ме жень пра во і мож ливість: а) бра ти участь у ве денні
дер жав них справ як без по се ред ньо, так і за по се ред ництвом вільно об ра них пред -
став ників; б) го ло су ва ти і бу ти об ра ним на справжніх періодич них ви бо рах, що
про во дять ся на ос нові за галь но го і рівно го ви бор чо го пра ва при таємно му го ло -
су ванні і за без пе чу ють вільне во ле ви яв лен ня ви борців; в) до пу с ка ти ся у своїй
країні на за галь них умо вах рівності до дер жав ної служ би.

В рам ках ООН роз роб лені та кож інші спе цифічні до ку мен ти сто сов но ос нов -
них політич них прав. У 1952 р. Ге не раль на Асам б лея ООН прий ня ла Кон венцію
про політичні пра ва жінок (на бра ла чин ності 1954 р.), в якій виз нається, що кож -
на лю ди на має пра во бра ти участь в уп равлінні своєю країною без по се ред ньо чи
за по се ред ництвом вільно об ра них пред став ників і пра во рівно го до сту пу до дер -
жав ної служ би у своїй країні, а та кож ви ра жається праг нен ня зрівня ти по ло жен -
ня чо ловіків і жінок віднос но во лодіння і ко ри с ту ван ня політич ни ми пра ва ми
(Пре ам бу ла)8. 

Ок ре мо вар то відзна чи ти по ло жен ня Міжна род ної кон венції про ліквідацію
всіх форм ра со вої дис кримінації (за твер д же на ре зо люцією Ге не раль ної Асам б леї
2106(XX) від 21 груд ня 1965 р., всту пи ла в дію 4 січня 1969 р.) у ст. 5 якої всі дер -
жа ви-учас ниці зо бов’язу ють ся за бо ро ни ти та ліквіду ва ти ра со ву дис кримінацію у
всіх її фор мах та за без пе чи ти рівно правність пе ред за ко ном кож но го гро ма дя ни -
на будь-якої ра си, ко ль о ру шкіри, національ но го або етнічно го по хо д жен ня9.

По ряд із універ саль ним міжна род но-пра во ви ми ак та ми, існу ють регіональні
міжна род но-пра вові ак ти, у то му числі і ті, які містять міжна родні стан дар ти без -
по се ред нь о го на ро до влад дя. До них слід відно си ти ак ти Ра ди Євро пи, на сам пе -
ред Євро пейсь ку кон венцію про за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод 1950 р.
(підпи са на Ук раїною 9 груд ня 1995 р.; ра тифіко ва на Ук раїною 17 лип ня
1997 р.)10; до ку мен ти На ра ди (нині – Ор ганізації) з без пе ки та співробітництва в
Європі; до ку мен ти Співдруж ності Не за леж них Дер жав.

Євро пейсь ка кон венція про за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод від 4 ли с -
то па да 1950 р. бу ла ра тифіко ва на Вер хов ною Ра дою Ук раїни 17 лип ня 1997 р.
З цьо го ча су для Ук раїнської дер жа ви відкрив ся до ступ до досвіду євро пейсь ких
дер жав у сфері ут вер д жен ня прин ципів без по се ред нь о го на ро до влад дя, за без пе -
чен ня і за хи с ту гро ма дянсь ких та політич них прав лю ди ни. Ук раїна виз на ла
обов’яз ко вою юри с дикцію Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни в усіх пи тан нях,
що сто су ють ся тлу ма чен ня і за сто су ван ня Кон венції, і гро ма дя ни Ук раїни от ри -
ма ли пра во на звер нен ня до Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни та інших пра во -
за хис них струк тур Ра ди Євро пи.

Порівня но із За галь ною дек ла рацією прав лю ди ни і Міжна род ним пак том про
гро ма дянські та політичні пра ва, Євро пейсь ка кон венція містить мен ший пе релік
прав гро ма дян у політичній сфері: у ст. 11 Кон венція га ран тує ли ше пра во на сво -
бо ду мир них зборів і сво бо ду асоціації з інши ми.

Спи сок прав, які га ран ту ють ся Кон венцією, роз ши ре ний до дат ко ви ми про то -
ко ла ми до неї з різних на прямків співробітництва. З них тільки Про то кол № 1
(прий ня тий 1952 р., на брав чин ності 1954 р.) до пов нює пе ред ба че них Кон -
венцією пе релік політич них прав гро ма дян: зо бов’язан ням дер жав – учас ниць
Кон венції про во ди ти вільні ви бо ри з ро зум ною періодичністю шля хом таємно го
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го ло су ван ня в та ких умо вах, що за без пе чать вільне во ле ви яв лен ня на ро ду у ви -
борі за ко но дав чої вла ди (ст. 3 Про то ко лу)11.

По ло жен ня статті ви кла дені не як пра во моч ності гро ма дян з ак тив но го і па -
сив но го ви бор чо го пра ва, а як зо бов’язан ня дер жа ви за без пе чи ти про ве ден ня та -
ких ви борів. Та кож по ло жен ня цієї статті по ши рю ють ся тільки на ви бо ри ор ганів
за ко но дав чої вла ди і не сто су ють ся ви борів гла ви дер жа ви, місце вих ви борів.

Ба га то політич них прав не пе ред ба че них в Євро пейській кон венції вип ли ва -
ють з рішень Євро пейсь ко го су ду. Євро пейсь кий суд ство рив на базі Кон венції
пре це дент не пра во, що вва жається обов’яз ко вим для національ них судів дер жав
– учас ниць Кон венції.

Ук раїна є дер жа вою з ро ма но-гер мансь кою си с те мою пра ва, тоді як пра во
Євро пейсь ко го су ду – пре це дент не. Ос таннім ча сом усе частіше вка зується на те,
що су ди Ук раїни ма ють за сто со ву ва ти у своїх рішен нях не тільки нор ми Євро -
пейсь кої кон венції, а й рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни, в яких дається
тлу ма чен ня Кон венції. Вер хов на Ра да Ук раїни 23 лю то го 2006 р. прий ня ла За кон
Ук раїни «Про ви ко нан ня рішень та за сто су ван ня прак ти ки Євро пейсь ко го су ду з
прав лю ди ни», в ст. 17 яко го пе ред ба че но, що су ди за сто со ву ють при роз гляді
справ Кон венцію та прак ти ку Су ду як дже ре ло пра ва12.

Важ ли вим міжна род но-пра во вим ак том, який пе ред ба чає фор ми місце во го на -
ро до влад дя ви с ту пає Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня, прий ня та
Ра дою Євро пи 15 жовт ня 1985 р. та ра тифіко ва на Ук раїною 15 лип ня 1997 р.13 Ча -
с ти на 2 ст. 3 Хартії пе ред ба чає, що місце ве са мо вря ду ван ня здійснюється ра да ми
або збо ра ми, чле ни яких вільно оби ра ють ся таємним го ло су ван ням на ос нові пря -
мо го, рівно го, за галь но го ви бор чо го пра ва. У ст. 5 пе ред ба чається обов’яз ко ве
про ве ден ня ре фе рен ду му або інше з’ясу ван ня дум ки місце вої гро ма ди при зміні
те ри торіаль них кор донів ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. 

На роз ви ток форм без по се ред нь о го на ро до влад дя на місце во му рівні прий ня -
тий До дат ко вий про то кол до Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня про
пра во участі у спра вах місце во го ор га ну вла ди від 16 ли с то па да 2009 р., у яко му
на го ло ше но, що дер жа ви-сто ро ни в рам ках своєї юри с дикції по винні за без пе чу -
ва ти кож но му пра во участі у спра вах місце во го ор га ну вла ди14. Зо к ре ма,
закріплюється ак тив не та па сив не ви бор че пра во, га рантії ре алізації пра ва участі
в уп равлінні місце ви ми спра ва ми та кон кретні за со би здійснен ня та ко го пра ва
участі (про це си за лу чен ня лю дей, які вклю ча ють кон суль таційні про це си, місцеві
ре фе рен ду ми та звер нен ня; про це ду ри до сту пу до офіційних до ку ментів; ме -
ханізми і про це ду ри роз гля ду скарг і про по зицій та ре а гу ван ня на них то що).

Ак ту аль ним є ви ко ри с тан ня для ре гу лю ван ня національ них про це дур
здійснен ня форм без по се ред нь о го на ро до влад дя ре ко мен даційних міжна род них
актів, які не є обов’яз ко ви ми для ви ко нан ня дер жа ва ми. До них на ле жать як
відповідні міжна родні стан дар ти, так і ре ко мен дації міжна род них ор ганізацій. Ці
ак ти мо жуть ре гу лю ва ти пра вовідно си ни або шля хом їх ура ху ван ня та імпле мен -
тації у національ но му за ко но давстві, або че рез їх ви ко ри с тан ня як відповідної
пра во вої до к т ри ни адміністра тив ни ми су да ми при вирішенні спорів15.

Б. Бабін виділяє три міждер жавні си с те ми, нор ма тивні ак ти яких є для на шої
дер жа ви вирішаль ни ми, – ОБСЄ, Ра да Євро пи та Євро пейсь кий Со юз. Суб’єктом
ух ва лен ня та ких актів мо жуть бу ти як з на ве де них міжна род них ор ганізацій, так
і її струк тур ний підрозділ (зо к ре ма, Бю ро де мо кра тич них інсти тутів і прав лю ди -
ни (БДІПЛ) ОБСЄ), або спеціаль но ут во ре на міжор ганізаційна струк ту ра (та ка як
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Ве неціансь ка комісія) або ок ре мий ек с перт (спо с терігач, ек с перт на комісія), що
от ри ма ли відповідний ман дат від ор ганізації16.

За фор мою ці дже ре ла мо жуть ма ти ха рак тер кла сич них міждер жав них угод,
рішень ор ганів міжна род них ор ганізацій, вис новків та ре ко мен дацій країнам. На -
при клад, що до ви борів є Спільний вис но вок Євро пейсь кої Комісії «За де мо кратію
че рез пра во» (Ве неціансь ка комісія) та Ор ганізації з без пе ки та співробітництва в
Європі / Бю ро з пи тань де мо кра тич них інсти тутів та прав лю ди ни N 635 від 17
жовт ня 2011 ро ку що до за ко но про ек ту «Про ви бо ри на род них де пу татів Ук -
раїни»17. Роз робці і роз’яс нен ню за галь них євро пейсь ких де мо кра тич них стан -
дартів що до підго тов ки і про ве ден ня ре фе рен думів при свя чені два до ку мен ти
Комісії – «Керівні прин ци пи для кон сти туційних ре фе рен думів на національ но му
рівні» (Guidelines for Constitutional Referendum at National Level, 2001 р.) та
«Керівні прин ци пи про ве ден ня ре фе рен думів» (Guidelines on the Holding of
Referendums, 2006 р.)18.

Вод но час в кон тексті ре гу лю ван ня форм без по се ред нь о го на ро до влад дя вкрай
важ ли ву роль відігра ють такі міжна родні про гра ми, як Дек ла рація і про гра ма ви -
хо ван ня гро ма дян в дусі де мо кратії, яке ґрун тується на усвідо мленні ни ми влас -
них прав та обов’язків, ух ва ле на Коміте том міністрів Ра ди Євро пи 6 трав ня
1999 р.19 Пра во ва при ро да та ких про грам є не виз на че ною. Особ ли ве зна чен ня для
про це су євроінте г рації Ук раїни має План дій «Ук раїна – Євро пейсь кий Со юз»,
ух ва ле ний 12 лю то го 2005 р. Крім то го, для про грам но го уз го д жен ня пра во вої ро -
бо ти в рам ках міждер жав них ут во рень мо жуть ух ва лю ва ти ся мо дельні за ко ни та
ко дек си20 (на при клад, ко декс на леж ної прак ти ки у ви бор чих спра вах21).

Міжна род не пра во не містить спеціаль них ви мог до по ряд ку роз роб лен ня, ух -
ва лен ня та ви ко нан ня подібних міжна род них про грам них до ку ментів, то му по ря -
док уз го д жен ня та ре алізації, фінан су ван ня та кон тро лю за ви ко нан ням для кож -
но го про грам но го ак та вста нов люється ad hoc. Навіть ступінь обов’яз ко вості цих
про грам них до ку ментів для сторін, які їх ух ва ли ли, ча с то за ли шається не виз на че -
ним22.

До три ман ня міжна род них стан дартів без по се ред нь о го на ро до влад дя за без пе -
чується міжна род ним ор ганізаційно-пра во вим ме ханізмом. Ук раїна як од на з дер -
жав – за снов ниць ООН, членів Ра ди Євро пи, учас ниць ОБСЄ вхо дить до все -
світньої та євро пейсь кої си с те ми за хи с ту прав лю ди ни, бе ру чи участь не тільки у
роз робці міжна род но-пра во вих актів з прав лю ди ни, але й у ро боті кон троль них і
пра во за хис них ор ганів ООН (Міжна род ний суд ООН, Комісія ООН з прав лю ди -
ни, Комітет з прав лю ди ни) і Ра ди Євро пи (Євро пейсь кий суд з прав лю ди ни,
Комісія з прав лю ди ни ПАРЄ).

Згідно з Па ризь кою хартією для но вої Євро пи 1990 р.23 бу ла ут во ре на низ ка
важ ли вих ор ганів для моніто рин гу прав лю ди ни, зо к ре ма, Пар ла ментсь ка асам б -
лея НБСЄ, Бю ро вільних ви борів (Office for Free Elections) у Вар шаві, яке з ча сом
пе ре тво ри лось у Бю ро де мо кра тич них інсти туцій та прав лю ди ни. Вар шавсь ке
бю ро де мо кра тич них інсти тутів і прав лю ди ни ОБСЄ на за про шен ня Міністер ст -
ва за кор дон них справ Ук раїни та Цен т раль ної ви бор чої комісії ут во рю ва ло місії
спо с те ре жен ня за пар ла ментсь ки ми та пре зи дентсь ки ми ви бо ра ми в Ук раїні.
Ство ре но Євро пейсь ку Ме ре жу ор ганізацій зі спо с те ре жен ня за ви бо ра ми –
ENEMO (Комітет ви борців Ук раїни вхо дить у неї). Функціону ють та кож Міжна -
род на фун дація ви бор чих си с тем (IFES), Національ ний де мо кра тич ний інсти ту ту
(НДІ).
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В рам ках СНД та кож бу ло ство ре но ме ханізм за хи с ту прав лю ди ни. У 1995 р.
у Мінську підпи са на Кон венція СНД про пра ва і ос новні сво бо ди лю ди ни24. Ме -
та Кон венції – за без пе чен ня до три ман ня міжна род них стан дартів у сфері гро ма -
дянсь ких та політич них прав лю ди ни всіма дер жа ва ми-учас ни ця ми СНД.

По ло жен ня ст. 12 та 29 Кон венції СНД повністю відповіда ють нор мам Міжна -
род но го пак ту про гро ма дянські та політичні пра ва та Євро пейсь кої кон венції про
за хист прав лю ди ни і ос нов них сво бод що до політич них прав гро ма дян. Ук раїна
(по ряд з Турк меніста ном, Ка зах ста ном, Уз бе ки с та ном) цей до ку мент не підпи -
сала.

У рам ках СНД та кож підпи са на Кон венція про стан дар ти де мо кра тич них ви -
борів, ви бор чих прав і сво бод у дер жа вах-учас ни цях Співдруж ності Не за леж них
Дер жав від 7 жовт ня 2002 р.25 Стат тя 8 Кон венції «Вільні ви бо ри» вста нов лює,
що вер хо вен ст во кон сти туції є ос но вою для про ве ден ня вільних ви борів і за без -
пе чен ня гро ма дя нам та іншим учас ни кам ви бор чо го про це су мож ли вості зро би ти
свій вибір що до своєї участі чи не участі у ви бо рах у фор мах, які до пу с ка ють ся за -
ко ном, і за кон ни ми ме то да ми. Кон венція підпи са на Ук раїною із за сте ре жен ня ми:
1) для Ук раїни по ло жен ня цієї Кон венції бу дуть за сто со ву ва ти ся ли ше що до ор -
ганів дер жав ної вла ди, місце во го са мо вря ду ван ня, які оби ра ють ся, і ви бор них по -
са до вих осіб; 2) Кон венція на бу де чин ності для Ук раїни після її ра тифікації Вер -
хов ною Ра дою Ук раїни (на да ний мо мент не ра тифіко ва на).

От же, на су час но му етапі Ук раїна до сяг ла пев но го рівня відповідності
національ но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює ос новні фор ми без по се ред нь о го на ро -
до влад дя, міжна род ним стан дар там. Але це по ча ток шля ху, оскільки не обхідне
по даль ше йо го вдо с ко на лен ня (у т. ч. і прий нят тя спеціаль но го за ко но дав чо го ак -
ту про мирні збо ри, мітин ги, по хо ди і де мон ст рації, про місцеві ре фе рен ду ми) та
втілен ня у суспільно-політич не жит тя. При цьо му доцільно ко ри с ту ва ти ся міжна -
род ни ми за галь но виз на ни ми ак та ми з прав лю ди ни у політичній сфері та пе рей -
ма ти по зи тив ний досвід інших де мо кра тич них країн. 
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І. С. КУ НЕН КО 

ВИЗ НА ЧЕН НЯ КОН СТИ ТУЦІЙНО ГО ПРО ЦЕ СУ 
ЯК ПРА ВО ВО ГО ЯВИ ЩА

Роз гля дається кон сти туційний про цес як пра во ве яви ще, досліджу ють ся різні
підхо ди що до виз на чен ня кон сти туційно го про це су. Роз гля да ють ся стадії кон сти -
туційно го про це су у порівнянні з стадіями за ко но дав чо го про це су

Виз на чається, що тільки юри дич ний підхід до виз на чен ня кон сти туційно го про це -
су дає змо гу виз на чи ти юри дичні особ ли вості, ви ди та спо со би йо го здійснен ня, тільки
в да но му зна ченні є ро до ве по нят тя юри дич ний пра во твор чий (за ко но дав чий) про цес,
то му він має більш про дук тив не зна чен ня, особ ли во в прак тич но му сенсі.

Клю чові сло ва: за кон, кон сти туційний за кон, ор ганічний за кон, кон сти туційний
про цес, за ко но дав чий про цес.

Ку нен ко И.С. Оп ре де ле ние кон сти ту ци он но го про цес са как пра во во го яв ле ния
Рас сма т ри ва ет ся кон сти ту ци он ный про цесс как пра во вое яв ле ние, ис сле ду ют ся

раз лич ные под хо ды к оп ре де ле нию кон сти ту ци он но го про цес са.
Оп ре де ля ет ся, что толь ко юри ди че с кий под ход к оп ре де ле нию кон сти ту ци он но го

про цес са поз во ля ет оп ре де лить юри ди че с кие осо бен но с ти, ви ды и спо со бы его осу ще -
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ств ле ния, толь ко в этом оп ре де ле нии есть ро до вое по ня тие юри ди че с кий пра во твор -
че с кий (за ко но да тель ный) про цесс, по это му юри ди че с кий под ход име ет бо лее про дук -
тив ное зна че ние, осо бен но в прак ти че с ком смыс ле.

Клю че вые сло ва: за кон, кон сти ту ци он ный за кон, ор га ни че с кий за кон, кон сти ту ци -
он ный про цесс, за ко но да тель ный про цесс.

Kunenko Iryna. Determination of the constitutional process as a legal phenomenon.
We consider the constitutional process as a legal phenomenon, examines different

approaches to the definition of the constitutional process.
Determined that only legal approach to defining the constitutional process helps identify

legal aspects, types and methods of its implementation, but in this sense is a generic concept
of Law of lawmaking (legislative) process because it has a productive value, especially in a
practical sense.

Key words: the law, constitutional law, the Organic Law, the constitutional process, the
legislative process.

Ак ту альність те ми да но го досліджен ня обу мов ле на те о ре тич ним і, особ ли во,
прак тич ним зна чен ням пи тань, пов’яза них із здійснен ням в Ук раїні кон сти -
туційно го про це су.

Вар то за зна чи ти, що про бле ми кон сти туційно го про це су досліджу ють ся в Ук -
раїні впро довж двох ос танніх де ся тиліть до сить ак тив но, що знач ною мірою обу -
мов ле но як підго тов кою та прий нят тям но вої Кон сти туції Ук раїни у 1996 році, так
і су пе реч ли вою прак ти кою її на ступ но го за сто су ван ня, ви ник нен ням ба га ть ох
кон сти туційно-пра во вих конфліктів і не завжди послідо вни ми, не од но знач ни ми
рішен ня ми ор га ну кон сти туційної юри с дикції, тлу ма чен ням ним кон сти туційних
по ло жень, яке вик ли кає дис кусії, в то му числі те о ре тич но го ха рак те ру.

Ра зом з тим у вітчиз няній кон сти туційно-пра вовій на уці досі не сфор мо ва но
за галь но прий ня то го по нят тя кон сти туційно го про це су, цей про цес роз гля дається
в різних ас пек тах, під різни ми ку та ми зо ру.

Досліджен ня ми кон сти туційно го про це су в різних ас пек тах зай ма ли ся
М.І. Ко зю б ра, М.В. Оніщук, М.П. Орзіх, В.Ф. По горілко, Х.В. При ходь ко,
О.В. Скрип нюк, В.Я. Тацій, Ша по вал, Ю.С. Шем шу чен ко, О.І. Ющик та ін.

На на шу дум ку, для виз на чен ня кон сти туційно го про це су як пра во во го яви ща,
не обхідно роз ме жу ва ти суспільно-політич ний, юри дич ний та зміша ний підхо ди
що до виз на чен ня кон сти туційно го про це су та оціни ти кож ний із цих підходів. 

У суспільно-політич но му підході виз на чен ня кон сти туційно го про це су зво -
дить ся до уяв лен ня про про цес істо рич но го роз вит ку кон сти туцій (світо вий кон -
сти туційний роз ви ток), кон сти туційний про цес ха рак те ри зується за над то ши ро -
ко; в ньо му не ак цен тується ува га на пра во вих вла с ти во с тях да но го про це су як
юри дич ної ка те горії. 

У виз на чен нях суспільно-політич но го підхо ду що до по нят тя кон сти туційно го
про це су ро до вим по нят тям є за галь не по нят тя про це су, що оз на чає послідо вну
зміну станів, стадій роз вит ку; су купність послідо вних дій з ме тою до сяг нен ня
яко гось ре зуль та ту. Та ких про цесів мо же бу ти безліч: істо рич ний, політич ний,
суспільний, еко номічний то що. І кон сти туційний про цес при цьо му підході є од -
ним із скла до вих про це су роз вит ку дер жа ви1.

Для зміша но го підхо ду ха рак тер ним є ви ко ри с тан ня терміну «кон сти туційний
про цес» од но час но і в ши ро ко му, і у вузь ко му ро зумінні2. При фор му ванні по нят -
тя кон сти туційно го про це су у зміша но му підході ро до ви ми по нят тя ми мо жуть бу -
ти про цес, роз ви ток, діяльність3. Ми вва жаємо, це при зво дить до не виз на че ності
трак ту ван ня кон сти туційно го про це су, а та кож змішу ван ня терміну «кон сти -
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туційний про цес» з та ки ми терміна ми як «кон сти туційна ре фор ма», «кон сти -
туційна мо дернізація», «політич на ре фор ма» то що.

Не обхідно ска за ти, що прибічників юри дич но го підхо ду мож на поділи ти на
дві підгру пи. До пер шої на ле жать ав то ри, які ха рак те ри зу ють кон сти туційний
про цес як кон сти туційно-пра во вий (га лу зе вий); окрім роз роб ки, прий нят тя і вне -
сен ня змін до Ос нов но го За ко ну, у зміст цьо го по нят тя во ни вклю ча ють та кож і
ре алізацію Кон сти туції4.

Дру гу підгру пу скла да ють ав то ри, які виз на ча ють кон сти туційний про цес як
вид юри дич но го, а са ме, за ко но дав чо го про це су, тоб то виз на ча ють йо го тільки в
ас пекті пра во твор чо го про це су5.

Юри дич ний підхід в цьо му ас пекті, більш кон крет но ха рак те ри зує фе но мен
кон сти туційно го про це су. Тільки в да но му зна ченні є ро до ве по нят тя юри дич ний
пра во твор чий (за ко но дав чий) про цес. От же, тільки в цьо му виз на ченні кон сти -
туційний про цес ро зуміється як юри дич не яви ще.

На на шу дум ку, цей підхід дає змо гу виз на чи ти юри дичні особ ли вості, ви ди
та спо со би здійснен ня, то му він має більш про дук тив не зна чен ня, особ ли во в
прак тич но му сенсі. 

Кон сти туційний про цес уяв ляється на сам пе ред як про цес пра во твор чої діяль -
ності, спря мо ва ної на ви роб лен ня, прий нят тя, вве ден ня в дію та змінен ня ор га на -
ми дер жав ної вла ди, гро ма дя на ми, інши ми упов но ва же ни ми суб’єкта ми Ос нов -
но го За ко ну дер жа ви.

Та ке виз на чен ня дає мож ливість відме жу ва ти кон сти туційний про цес від
близь ких до ньо го по нять, та ких як «політич ний про цес», «за ко но дав чий про -
цес», «кон сти туційна ре фор ма» то що. Як пра во ве яви ще, кон сти туційний про цес,
зви чай но на ле жить до явищ і суспільних, а точніше суспільно-політич них. Про те
в ос танніх кон сти туційний про цес існує як скла до ва більш за галь но го суспільно-
політич но го про це су, оскільки без пра ва, втілен ням яко го ви с ту пає Кон сти туція,
про цес не мо же бу ти виз на че ний як «кон сти туційний». 

Ра зом з тим, ви о кре мив ши вка за ну пра во ву скла до ву з єди но го суспільно-
політич но го про це су, ми мо же мо ве с ти мо ву про кон сти туційний про цес як са -
мостійне яви ще суспільно го жит тя, по ряд з пра вом вза галі, як ок ре мим яви щем,
а та кож про співвідно шен ня цих явищ. Це дає змо гу глиб ше усвідо ми ти кож не з
них, а та кож прак тич но впли ва ти на ці яви ща в потрібно му сенсі.

Як вже, за зна ча ло ся ви ще де які прибічни ки юри дич но го підхо ду у зміст по -
нят тя «кон сти туційний про цес» вклю ча ють та кож і ре алізацію Кон сти туції.

Ми вва жаємо, що слід відділи ти кон сти туційний про цес від ре алізації кон сти -
туції. Оскільки по нят тя «ре алізація кон сти туції» охоп лює за ко но дав чий про цес у
ціло му, як прий нят тя за конів (крім кон сти туційних), а та кож пра во за с то су ван ня
су да ми кон сти туційних норм як норм пря мої дії, тоб то вклю чає ча ст ко во і юри -
дич ний пра во ре алізаційний (а не ли ше пра во твор чий) про цес.

Для то го щоб виділи ти кон сти туційний про цес у праві як ок ре мий вид юри -
дич но го про це су, а са ме як пра во твор чий (за ко но дав чий) про цес слід об ра ти пев -
ний кри терій поділу. На на шу дум ку, цим кри терієм є вид актів, що фігу ру ють у
пра во твор чо му (за ко но дав чо му) про цесі: 1) за ко ни; 2) Ос нов ний За кон дер жа ви і
зміни до ньо го. Оскільки за ко но дав чий про цес спря мо ва ний на ви роб лен ня за ко -
но дав чих актів, то за леж но від видів за ко но дав чих актів виз на ча ють ся і ви ди за -
ко но дав чо го про це су. Зо к ре ма, кон сти туційний про цес спря мо ва ний на ви роб лен -
ня Кон сти туції та кон сти туційних за конів на відміну від ор ди нар но го (зви чай но -
го) і так зва но го суб сти тут но го за ко но дав чо го про це су, про дук том яких є
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відповідно зви чай ний за кон або квазі-за кон (де ле го ва на за ко но творчість). Усі ці
ви ди за ко но дав чо го про це су ма ють свою спе цифіку, що зу мов ле на спе цифікою
за ко но дав чих актів, ви роб лен ню яких во ни підпо ряд ко вані6.

Ви хо дя чи з ви ще ви кла де но го, на на шу дум ку, по нят тя кон сти туційно го про -
це су не обхідно фор му ва ти як ви до ве по нят тя що до ро до во го по нят тя «за ко но дав -
чий про цес».

Ми ви хо ди мо з на ступ но го по нят тя «за ко но дав чо го про це су» за про по но ва но -
го в літе ра турі: «За ко но дав чий про цес – це про цес за ко но дав чої діяль ності, спря -
мо ва ної на ви роб лен ня по вно важ ни ми осо ба ми суб’єкта ми та ор га на ми си с те ми
за конів дер жа ви у формі за ко но дав чих актів, що ста нов лять ос но ву за ко но дав ст -
ва дер жа ви»7.

Ос новні оз на ки за ко но дав чо го про це су такі: 1) здійснюється спеціаль но упов -
но ва же ни ми влад ни ми суб’єкта ми; 2) спря мо ва ний на ви роб лен ня си с те ми за -
конів дер жа ви; 3) здійснюється ви ключ но в по ряд ку, виз на че но му за ко ном, і має
свої стадії (за ко но дав ча ініціати ва і підго тов ка за ко но про ек ту; вне сен ня за ко но -
про ек ту до пар ла мен ту; роз гляд і об го во рен ня за ко но про ек ту; прий нят тя за ко ну;
підпи сан ня, опубліку ван ня і вве ден ня в дію за ко ну).

От же за ко но дав чий про цес спря мо ва ний на ви роб лен ня за конів дер жа ви.
Під за ко ном, зви чай но, ро зуміють нор ма тив но-пра во вий акт пред став ниць ко -

го ви що го ор га ну дер жав ної вла ди (або без по се ред ньо на ро ду), який ре гу лює
най важ ливіші пи тан ня суспільно го та дер жав но го жит тя, має ви щу юри дич ну
чинність і прий мається з до три ман ням особ ли вої за ко но дав чої про це ду ри8.

В ієрархії за ко но дав ст ва за ко ни зай ма ють чільне місце після Кон сти туції Ук -
раїни. Вер хо вен ст во за ко ну не зафіксо ва но в Кон сти туції Ук раїни у ви гляді за -
галь ної нор ми чи прин ци пу. Але це вип ли ває із змісту Ос нов но го За ко ну. Зо к ре -
ма, стат тя 8 Ос нов но го За ко ну Ук раїни пе ред ба чає, що в Ук раїні виз нається і діє
прин цип вер хо вен ст ва пра ва, Кон сти туція Ук раїни має ви щу юри дич ну си лу, за -
ко ни та інші нор ма тив но-пра вові ак ти по винні відповіда ти їй. В низці ста тей Кон -
сти туції Ук раїни за ко ни виділені як най важ ливіші за со би пра во во го ре гу лю ван ня
суспільних відно син. Са ме Кон сти туція Ук раїни і за ко ни виз нані об’єкта ми
офіційно го тлу ма чен ня Кон сти туційно го Су ду Ук раїни – єди но го ор га ну кон сти -
туційної юри с дикції. В тексті Кон сти туції Ук раїни є ба га то по си лань на за ко ни, а
са ме «відповідно до за ко ну», «в по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном», «виз на чається
за ко ном Ук раїни», «вста нов люється за ко ном», «на підставі за ко ну», «пе ред ба че -
но за ко ном» (статті 8-10, 13, 14, 17, 19, 22, 44-47 то що), чим засвідчу ють ся зв’яз -
ки її по ло жень з по ло жен ня ми за конів та зна чущість цих зв’язків. Та кож у Кон -
сти туції Ук раїни чітко виз на че но ко ло пи тань, відне се них ви ключ но до сфе ри ре -
гу лю ван ня за ко на ми, про що бу ло за зна че но ви ще. В Ос нов но му За коні Ук раїни
вста нов ле но по ря док прий нят тя са ме за конів і на бут тя ни ми чин ності, що та кож
зу мов лює вер хо вен ст во за ко ну віднос но інших нор ма тив но-пра во вих актів. 

Кон сти туція та кож є за ко ном, але особ ли вим – Ос нов ним За ко ном дер жа ви,
що має вер хо вен ст во над інши ми за ко но дав чи ми та підза кон ни ми нор ма тив но-
пра во ви ми ак та ми. Вер хо вен ст во Кон сти туції оз на чає її пріори тет не по ло жен ня в
си с темі за ко но дав ст ва. По-пер ше, нор ми Кон сти туції ма ють пріори тет і вер хо вен -
ст во над нор ма ми за конів і підза кон них актів. По-дру ге, самі за ко ни й інші ак ти
прий ма ють ся пе ред ба че ни ми Кон сти туцією ор га на ми та у вста нов ле но му нею по -
ряд ку. Та ким чи ном, Кон сти туція ви с ту пає як го ло вне дже ре ло пра ва, що ста но -
вить ос но ву всієї си с те ми нор ма тив но-пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно -
син у дер жаві. Прин цип вер хо вен ст ва Кон сти туції Ук раїни пря мо закріпле ний в
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ча с тині 2 статті 8 Кон сти туції Ук раїни: «Кон сти туція Ук раїни має най ви щу юри -
дич ну си лу. За ко ни та інші нор ма тив но-пра вові ак ти прий ма ють ся на ос нові Кон -
сти туції Ук раїни і по винні відповіда ти їй».

Оскільки Кон сти туція є най ви щим за ко но дав чим ак том дер жа ви і має при та -
манні тільки їй спе цифічні ри си, про цес її роз роб ки, прий нят тя та змінен ня
відрізняється від то го, який має місце що до зви чай них за конів. У пункті 6 статті
90 За ко ну Ук раїни «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни» за зна че но, що За ко -
но про ект, у яко му про по нується вне сти зміни до за ко ну (за конів), не мо же
поєдну ва ти ся зі зміна ми до Кон сти туції Ук раїни9. То му, ви ни кає по тре ба про цес
прий нят тя та вне сен ня змін до Ос нов но го За ко ну по зна чи ти ок ре мим терміном
«кон сти туційний про цес». 

От же, за ко но дав чий про цес та кон сти туційний про цес співвідно сять ся як за -
галь не і особ ли ве. Кон сти туційно му про це су при та манні оз на ки за ко но дав чо го
про це су, всі за гальні мо мен ти про це ду ри прий нят тя зви чай них за конів по ши рю -
ють ся і на кон сти туційний про цес (за ко но про ект роз гля дається в коміте тах, го ло -
су ван ня за за ко но про ект здійснюється на род ни ми де пу та та ми, за кон підпи сує
гла ва дер жа ви то що). Та ким чи ном, з цьо го вип ли ває важ ли вий вис но вок, що у
тій ча с тині, де про це ду ра прий нят тя Кон сти туції чи кон сти туційних за конів не
вре гу ль о ва на розділом XIII Кон сти туції Ук раїни, за сто со вується за галь на за ко но -
дав ча про це ду ра. 

Суб’єкта ми кон сти туційно го про це су є суб’єкти за ко но дав чо го про це су, од нак
у здійсненні кон сти туційно го про це су помітна роль на ле жить на род но му во ле ви -
яв лен ню. Кон сти туційний про цес мо же здійсню ва ти ся не ли ше дер жав ною вла -
дою, а й гро ма дя на ми у відповідних фор мах без по се ред ньої де мо кратії (на род на
ініціати ва, ре фе рен дум), а та кож спеціаль но упов но ва же ни ми ор га на ми (ус та нов -
чи ми збо ра ми то що). 

Кон сти туційний про цес, так са мо як і за ко но дав чий, має свої стадії. 
Пред ме том кон сти туційно го про це су є прий нят тя, зміна чи при пи нен ня дії не

будь-яких нор ма тив но-пра во вих актів, а ли ше Ос нов но го За ко ну дер жа ви – Кон -
сти туції та кон сти туційних за конів. 

У су час но му ро зумінні, Кон сти туція – це пра во вий акт най ви щої юри дич ної
си ли, який є Ос нов ним За ко ном суспільства і дер жа ви, ре гу лює най важ ливіші
суспільні відно си ни, закріплює пра ва й сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на, виз на чає
соціаль но-політич ний і дер жав ний устрій, має особ ли вий по ря док прий нят тя та
вне сен ня до ньо го змін, а та кож має свій ме ханізм за хи с ту та га ран ту ван ня10. 

Що сто сується кон сти туційних за конів, то не обхідно більш де таль но зу пи ни -
тись на терміні «кон сти туційний за кон» і виз на чи ти місце кон сти туційно го за ко -
ну в си с темі за ко но дав ст ва.

Під кон сти туційним за ко ном ро зуміють за ко но дав чий акт, що вип ли ває з Кон -
сти туції, та який має на меті кон кре ти зу ва ти кон сти туційні по ло жен ня шля хом ре -
гу лю ван ня найбільш важ ли вих суспільних відно син або вне сти до неї (Кон сти -
туції) зміни; акт, який прий мається з до три ман ням особ ли вої, ус клад не ної про це -
ду ри та має ви щу юри дич ну си лу по відно шен ню до інших нор ма тив них актів,
крім Кон сти туції11.

Та кож кон сти туційни ми виз на ють за ко ни, прий нят тя яких пе ред ба че не в кон -
сти туції, або де які за ко ни, що суб’єктив но ха рак те ри зу ють ся як найбільш важ -
ливі. Іноді кон сти туційним за ко ном на зи ва ють са му Кон сти туцію12.

У су часній довідко во-ен цик ло пе дичній літе ра турі термін «кон сти туційний за -
кон» не от ри мав од но знач но го ро зуміння. Так, «кон сти туційний за кон» ви ко ри с -
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то ву ють як термін, яким по зна ча ють ся за ко ни, що їх пред ме том є кон сти туційне
ре гу лю ван ня суспільних відно син. До кон сти туційних за конів на ле жать: 1) за ко -
ни про вве ден ня в дію кон сти туції; 2) за ко ни про вне сен ня змін до кон сти туції; 3)
за ко ни про вве ден ня в дію за конів про вне сен ня змін до кон сти туції; 4) за ко ни про
тим ча со ве при пи нен ня (зу пи нен ня) дії ок ре мих кон сти туційних по ло жень; 5) за -
ко ни про при пи нен ня чин ності кон сти туції. В Ук раїні кон сти туційни ми за ко на ми
є, зо к ре ма, за ко ни «Про прий нят тя Кон сти туції Ук раїни і вве ден ня її в дію» від 28
черв ня 1996 ро ку, «Про зміни і до пов нен ня до Кон сти туції (Ос нов но го За ко ну)
Ук раїнської РСР» від 24 жовт ня 1990 ро ку; «Про вне сен ня змін до Кон сти туції
Ук раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку та ін.

За зна чається, що кон сти туційні за ко ни ма ють ви щу юри дич ну си лу порівня -
но із зви чай ни ми за ко на ми, од на ко ву з юри дич ною си лою Кон сти туції Ук раїни.
Кон сти туційні за ко ни, яки ми вно сять ся зміни до Кон сти туції Ук раїни, після вве -
ден ня їх у дію ста ють невід’ємною скла до вою тек с ту Кон сти туції; от же, від по -
чат ку дії та ких кон сти туційних за конів до них не мо жуть бу ти вне сені зміни як до
ок ре мих за конів, а відповідні по ло жен ня цих за конів у разі по тре би зміню ють ся в
по ряд ку вне сен ня но вих змін до Кон сти туції Ук раїни. До вве ден ня в дію кон сти -
туційні за ко ни мо жуть бу ти як са мостійні за ко ни змінені або виз нані та ки ми, що
втра ти ли чинність. Кон сти туційні за ко ни мо жуть бу ти са мостійним пред ме том
пра во вої оцінки Кон сти туційно го Су ду Ук раїни на відповідність їх Кон сти туції
Ук раїни13. Ав тор поділяє са ме та кий підхід до виз на чен ня по нят тя кон сти -
туційних за конів. 

Не зва жа ю чи на різні точ ки зо ру що до виз на чен ня та сут ності кон сти туційних
за конів, спільною є дум ка про виділен ня їх у си с темі за ко но дав ст ва в ок ре му гру -
пу, вра хо ву ю чи особ ли ву при ро ду та місце в цій си с темі. Прак тич не зна чен ня
виділен ня кон сти туційних за конів важ ли ве, на сам пе ред, для кон сти туційної юри -
с дикції та кон сти туційно го про це су. 

За ко ни про вне сен ня змін до Кон сти туції, в свою чер гу мож на кла сифіку ва ти
за леж но від на пря му цих змін, зо к ре ма:1) такі, що зміню ють фор му лю ван ня по -
ло жень Кон сти туції; 2) такі, що до пов ню ють Ос нов ний За кон но ви ми по ло жен ня -
ми; 3) такі, що при зво дять до ви лу чен ня ок ре мих по ло жень Ос нов но го За ко ну;
4) такі, яки ми вво дять ся в дію Кон сти туція та кон сти туційні за ко ни; 5) такі, що
при пи ня ють дію (чинність) Кон сти туції чи кон сти туційних за конів або їх ок ре -
мих по ло жень.

У за ко но давстві де я ких країн по ряд з терміном «кон сти туційний за кон» ви ко -
ри с то вується термін «ор ганічний за кон». Термін «ор ганічний за кон» за сто со -
вується у тек с тах кон сти туцій цих країн як офіційна на зва відповідних нор ма тив -
но-пра во вих актів. При цьо му терміни «кон сти туційний за кон» та «ор ганічний за -
кон» вжи ва ють ся для по зна чен ня різних за фор маль но-юри дич ною оз на кою нор -
ма тив но-пра во вих актів.

Вра хо ву ю чи світо вий досвід та прак ти ку, про аналізу вав ши на укові підхо ди
що до цьо го пи тан ня, ми вва жаємо, що для усу нен ня плу та ни ни та су пе реч но с тей
не обхідно роз ме жо ву ва ти по нят тя кон сти туційних та ор ганічних за конів. 

Під кон сти туційни ми за ко на ми ми про по нуємо ро зуміти за ко ни, яки ми
змінюється текст чи по ря док дії Кон сти туції (Ос нов но го За ко ну дер жа ви); а під
ор ганічни ми за ко на ми – зви чайні за ко ни, які прий ма ють ся на ос нові блан кет них
норм Кон сти туції, за її пря ми ми при пи са ми і за більш ус клад не ною про це ду рою,
ніж пе ред ба че на для зви чай них за конів. 

Підсу мо ву ю чи ви ще ви кла де не, мо же мо кон ста ту ва ти, що юри дич ний підхід
дає змо гу виз на чи ти юри дичні особ ли вості, ви ди та спо со би здійснен ня, то му він
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має більш про дук тив не зна чен ня, особ ли во в прак тич но му сенсі. То му, на наш по -
гляд, більш прий нят ним є вузь ке ро зуміння кон сти туційно го про це су, як яви ща
пра во во го жит тя, яке (ро зуміння) дає змо гу уник ну ти аб ст ракт ності та не од но -
знач ності, вла с ти вих суспільно-політич но му та зміша но му підхо дам що до виз на -
чен ня по нят тя кон сти туційно го про це су.
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Є. О. ЛЬВО ВА

РОЗ ВИ ТОК ПРА ВО ВИХ МЕ ХАНІЗМІВ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ І ЗА ХИ С ТУ 
ПРАВ ТА СВО БОД ЛЮ ДИ НИ І ГРО МА ДЯ НИ НА 

В УМО ВАХ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ

Роз г ля ну то пи тан ня роз вит ку пра во вих ме ханізмів за без пе чен ня і за хи с ту прав і
сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на в су час них умо вах гло балізації. Відміче но, що в су час но му
світі за умов гло баль ної інте г рації та гло балізації пра ва відбу вається вдо с ко на лен ня
де мо кра тич них інсти тутів дер жав світу, уніфікація пред ме ту кон сти туційно го ре гу -
лю ван ня та фор му ван ня гло баль но го пра ва, що ре гу лює весь спектр суспільних відно -
син. Дослідже но фе но мен ста нов лен ня міжна род но го кон сти туційно го пра ва як ре -
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зуль тат впро ва д жен ня кон сти туційних по ло жень у на уку міжна род но го пра ва.
Здійсне но аналіз су час них нор ма тив них дже рел міжна род но го кон сти туційно го пра ва
та підходів до виз на чен ня новітньої кон цепції гло баль но го кон сти туціоналізму з ме -
тою ро зуміння пер спек тив роз вит ку си с те ми ре алізації прав лю ди ни в умо вах гло -
балізації.

Клю чові сло ва: гло балізація, гло баль ний кон сти туціоналізм, гло баль не пра во, пра -
ва лю ди ни, кон сти туція, міжна род не пра во, міжна род не кон сти туційне пра во. 

Льво ва Е.О. Раз ви тие пра во вых ме ха низ мов обес пе че ния и за щи ты прав и сво -
бод че ло ве ка и граж да ни на в ус ло ви ях гло ба ли за ции. 

Рас смо т рен во прос раз ви тия пра во вых ме ха низ мов обес пе че ния и за щи ты прав и
сво бод че ло ве ка и граж да ни на в со вре мен ных ус ло ви ях гло ба ли за ции. От ме че но, что в
со вре мен ном ми ре в ус ло ви ях гло баль ной ин те г ра ции и гло ба ли за ции пра ва про ис хо дит
усо вер шен ст во ва ние де мо кра ти че с ких ин сти ту тов го су дарств ми ра, уни фи ка ция
пред ме та кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния и фор ми ро ва ние гло баль но го пра ва, ко то -
рое ре гу ли ру ет весь спектр об ще ст вен ных от но ше ний. Ис сле до ван фе но мен ста нов ле -
ния меж ду на род но го кон сти ту ци он но го пра ва как ре зуль тат вне д ре ния кон сти ту ци -
он ных по ло же ний в на уку меж ду на род но го пра ва. Осу ще ств лен ана лиз со вре мен ных
нор ма тив ных ис точ ни ков меж ду на род но го кон сти ту ци он но го пра ва и на уч ных под хо -
дов к оп ре де ле нию но вей шей кон цеп ции гло баль но го кон сти ту ци о на лиз ма, с це лью оп -
ре де ле ния и по ни ма ния пер спек тив раз ви тия си с те мы ре а ли за ции прав че ло ве ка в ус ло -
ви ях гло ба ли за ции. 

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, гло баль ный кон сти ту ци о на лизм, гло баль ное пра во,
пра ва че ло ве ка, кон сти ту ция, меж ду на род ное пра во, меж ду на род ное кон сти ту ци он -
ное пра во. 

Lvova Yelizaveta. The development of legal mechanisms of providing and protection
of rights and sovereignties of man and citizen in the conditions of globalization

The article deals with the question of development of legal mechanisms of providing and
protection of rights and freedoms of man and citizen in the modern globalization settings. The
author asserts that in the modern world conditions of global integration and globalization of
law one can observe an improvement of democratic institutes of the states of the world, unifi-
cation of the object of the constitutional adjusting and a forming of global law that regulates
all spectrum of public relations. The author queries whether forming of the field of interna-
tional constitutional law is related to legitimizing of equal codified document – Global
Constitution and ask a question what would normatively objectivize international constitu-
tional law and could define its role and place in the system of both international and domes-
tic (national) law. Also the article deals with the analysis of the modern normative foundations
of international constitutional law and the approaches of determination of the newest concept
of global constitutionalism in order to understand the prospects of development of the system
of human rights realization in conditions of globalization. The core idea of global constitu-
tionalism is based on constitutionalist concern to launch political legitimacy for global norms
for international community.
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Ха рак те ро логічною ри сою роз вит ку світу у ХХІ ст. в умо вах гло балізації ста -
ло за галь не роз ши рен ня та уніфікація пред ме ту кон сти туційно го ре гу лю ван ня та
вдо с ко на лен ня де мо кра тич них інсти тутів під впли вом прин ципів міжна род но го
пра ва. Інсти тут за хи с ту прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на вже дав но зай має по -
важ не місце се ред інсти тутів су час но го міжна род но го публічно го пра ва. Про те
соціаль но-еко номічні кри зові яви ща, «ко ль о рові» ре во люції, їх при чи ни та
наслідки по всьо му світу да ють підста ву вва жа ти, що пи тан ня удо с ко на лен ня
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міжна род них стан дартів та дер жав но-юри дич них за собів за хи с ту прав лю ди ни та
гро ма дя ни на є вель ми ак ту аль ною та на бу ває но во го сен су. Су час на си с те ма за -
хи с ту прав лю ди ни по тре бує ре с та в рації та при ве ден ня до «єди но го зна мен ни ка»
за легіти мацією у всіх країнах світу, вра хо ву ю чи їх національні особ ли вості. 

В Ук раїні за зна че не пи тан ня на бу ває особ ли во го сен су в кон тексті транс фор -
мації кон сти туційно го пра ва Ук раїни з ме тою збли жен ня із пра вом ЄС, що
досліджу ва лись у фун да мен таль них пра цях та ких на уковців, як В.Д. Бабкін,
М.О. Бай му ра тов, М.В. Бу ро менсь кий, Ю.О. Во ло шин, В.Н. Де ни сов, О.Л. Ко пи -
лен ко, А.Р. Кру сян, Н.Р. Ниж ник, М.П. Орзіх, В.Ф. По горілко, І.Д. Сліден ко,
В.Я. Тацій, Ю.М. То ди ка, В.Л. Фе до рен ко, О.Ф. Фриць кий, В.М. Ша по вал,
С.В. Шев чук, Ю.С. Шем шу чен ко та ін.

Як відо мо, пра ва і сво бо ди лю ди ни є ос но вою кон сти туціоналізму – до к т ри -
наль ної ка те горії, яку трак ту ють у кількох ас пек тах, зо к ре ма як: політи ко-пра во -
ву іде о логію, істо рич но пов’яза ну з фе но ме ном кон сти туції; інте лек ту аль не уза -
галь нен ня, при та ман не пев но му ета пу істо рич но го роз вит ку; суспільно-політич -
ний рух, спря мо ва ний на ре алізацію відповідних кон сти туційних ідей; дер жав не
правління в ши ро ко му сенсі цьо го сло ва і прак ти ку кон сти туційно го ре гу лю ван -
ня суспільних відно син1.

Ме то до логічно вірним з цьо го при во ду є вис лов лен ня ук раїнсько го вче но го
Орзіха М.П. про те, що в те орії та на прак тиці се ред обов’яз ко вих соціаль но-пра -
во вих пе ре ду мов кон сти туціоналізму пріори тет не зна чен ня має виз нан ня і за без -
пе чен ня прав і сво бод лю ди ни й гро ма дя ни на – і це ви с ту пає як condition sino qua
non (умо ва, по за якою не мож ли ве існу ван ня) су час но го кон сти туціоналізму. На
виз нан ня дер жа ву кон сти туційною та вза галі що до співвідно шен ня кон сти туції та
кон сти туціоналізму вка зу ва ла ще Дек ла рація прав лю ди ни і гро ма дя ни на (1789) –
пер ший кон сти туційний акт «пер шої хвилі» євро пейсь ких кон сти туцій:
«суспільство, в яко му не за без пе че не ко ри с ту ван ня пра ва ми, – йдеть ся у ст. 16
Дек ла рації, – не має Кон сти туції». 

Про цес гло балізації, що здійснив свій вплив і на ме ханізм за хи с ту прав лю ди -
ни і гро ма дя ни на, на дум ку М.П. Орзіха, ви с ту пає ор ганічною ча с ти ною си с те ми
кон сти туціоналізму і містить нор ма тивні (ма теріаль но-пра вові), про це су альні та
інсти туціональні фор ми за хи с ту прав лю ди ни2. 

Оскільки гло балізація здійснює знач ний тиск на дер жа ви та дер жавні кон сти -
туції, до реч ним бу де роз’яс ни ти співвідно шен ня по нять гло балізація та гло баль -
на інте г рація.

Як за зна чив Пре зи дент Ук раїни в Щорічно му по сланні до Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни «Про зовнішнє та внутрішнє ста но ви ще Ук раїни в 2013 році»: «Гло -
балізація, з од но го бо ку, не тільки пе ре тво рює світо ву еко номіку й ко мунікації, а
й фор мує міжна род ну політи ку та сфе ру без пе ки, а з іншо го – фор мується ни ми.
По ряд із національ ни ми та міжна род ни ми політич ни ми си с те ма ми фор мується
си с те ма гло баль но го політич но го ме недж мен ту, яка має за без пе чи ти зба лан со -
ваність світо вої еко номіки, роз ви ток регіональ них інте г ро ва них ком плексів то -
що»3.

Так, до реч ним бу де за зна чи ти про підхід Ю. Яков ця що до ро зуміння гло -
балізації, як тен денції, яка лед ве по ча ла на ро ста ти на ру бежі ХХ–ХХІ віків – в
ході фор му ван ня «за галь но пла не тар но го, еко номічно го, на уко во го інфор маційно -
го про сто ру» роз вит ку «ос нов гло баль но го мис лен ня» і «за галь них кон турів май -
бут ньої цивілізації» – в то му ви гляді, в яко му во на визріває в над рах індустріаль -
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но го суспільства, по сту по во (а в період кри зи не ст рим но) ски да ю чи йо го за -
старілі обо лон ки»4.

До то го ж, в цьо му кон тексті ме то до логічно вірним є виз на чен ня гло баль ної
інте г рації, на да не ук раїнським дослідни ком у сфері дер жав но го уп равління
Р.В. Вой то ви чем. Він вва жає, що гло баль на інте г рація яв ляє со бою засіб
об’єднан ня дер жав на всіх рівнях суспільно го роз вит ку, за без пе чує струк тур ну
транс фор мацію су час ної си с те ми міжна род них відно син, сприяє па ри тет но му
роз поділу соціаль но-політич но го, еко номічно го та куль тур но го по тенціалу між
дер жа ва ми в умо вах спільно го гло балізаційно го век то ра роз вит ку. На дум ку
Р.В. Вой то ви ча, гло баль на інте г рація як но ва фор ма суспільно го роз вит ку за без -
пе чує відповідну транс фор мацію си с те ми світо у с т рою, в ме жах якої відбу вається
по сту по ва інте г ро ваність світу в но ву за галь но пла не тар ну ре альність5. 

Як підкрес лю ють російські дослідни ки М. Утя шев, Л. Утя ше ва міжна род но-
пра вові нор ми ста ли настільки універ саль ни ми, а міжна род ний ме ханізм за хи с ту
настільки міцним та гнуч ким, що будь-яка лю ди на пла не ти мо же сприй ма ти їх як
національ не над бан ня та ви ко ри с то ву ва ти для за хи с ту своїх прав і сво бод. До то -
го ж, про це су гло балізації прав лю ди ни сприяє ба га то фак торів, але най го лов -
нішим з них є сприй нят тя то го, що до три ман ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя -
ни на в су час но му світі не мо же вва жа тись внутрішньою спра вою ок ре мої дер жа -
ви, а та кож виз нан ня «не вт ру чан ня» над національ них, кон ти нен таль них ор ганів
у про бле ми біженців, мігрантів, жертв ка та ст роф, або не про ду ма них дій урядів6. 

Виз на ча ю чи особ ли вості пра во во го за хи с ту прав лю ди ни і гро ма дя ни на в
умо вах гло балізації, вар то по ка за ти місце і зна чен ня кон сти туційно-пра во во го
ста ту су лю ди ни. 

На дум ку вітчиз ня но го дослідни ка Ю.О. Во ло ши на, ви су нен ня на пер ший
план міждер жав но го співробітництва лю ди ни, її прав та інте ресів зу мо ви ло
істотні зміни у пра во во му ста тусі лю ди ни: як що раніше її пра во вий ста тус виз на -
чав ся ви нят ко во нор ма ми національ но го пра ва, то нині, за вдя ки роз вит ку міжна -
род но го гу манітар но го пра ва, ви ник нен ню ве ли кої кількості міжна род них ор -
ганів, що зай ма ють ся за хи с том прав лю ди ни, лю ди на от ри ма ла мож ливість від
влас но го імені ви с ту па ти на міжна родній арені на за хист своїх по ру ше них прав7.

Так, на при клад, відо мий західний кон сти туціоналіст А. Кас се зе виз на чає
ієрархічну по зицію прав лю ди ни. На дум ку А. Кас се зе аб со лютні міжна родні нор -
ми з пи тань за хи с ту прав лю ди ни зна хо дять ся на вер шині міжна род но го пра во по -
ряд ку і ви с ту па ють як пе ре до вий ус та нов чий кон сти туційний прин цип міжна род -
но го співто ва ри ст ва8.

За ос танні де сять років «ка та лог» прав лю ди ни і гро ма дя ни на знач но роз ши -
рив ся і сьо годні він налічує так звані «пра ва чет вер то го по коління» (пра ва на мир,
на ядер ну без пе ку, на ко с мос), со ма тичні пра ва (пра во на смерть, пра ва в сфері
транс план то логії, пра ва ембріону, ре про дук тивні пра ва, пра ва на зміну статі), роз -
ши ри лись пра ва індивідів на участь у політич но му житті, то що9 .

Над зви чай но ціка вим та про дук тив ним вва жається досліджен ня німець ко го
вче но го С. Гард ба у ма, який ви ко ри с то ву ю чи кри терій ієрархії, вис лов лює те зу
про кон сти туціоналізацію міжна род но го пра ва за вдя ки впли ву міжна род но-пра -
во вої діяль ності з пи тань за хи с ту міжна род них прав лю ди ни. Так, на дум ку
С. Гард ба у ма, міжна род на си с те ма за хи с ту прав лю ди ни, по-пер ше, ство рює си с -
те ми-близ ню ки національ но го і міжна род но го кон сти туційно го пра ва, що за хи -
ща ють ос новні пра ва. Та ким чи ном, в кожній із за зна че них си с тем юри дич ний
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ста тус за хи ще них прав є од на ко вим. По-дру ге, вра хо ву ю чи її чіткий пра во вий
ста тус, си с те ма прав лю ди ни ха рак те ри зується як кон сти туй о ва ний ре жим міжна -
род но го пра ва. По-третє, роз ви ток міжна род но го пра ва лю ди ни ви с ту пає серй оз -
ною ри сою си ту ації відмо ви від тра диційної, го ри зон таль ної па ра диг ми міжна -
род но го пра ва, за сно ва но го на су ве рен ної рівності дер жав, і заміни її на більш
вер ти каль ну, кон сти туціоналістську па ра диг му. В цьо му С. Гард ба ум вба чає па ра -
лель із національ ною си ту ацією, в якій національ не за ко но дав ст во про пра ва лю -
ди ни кон сти туює всю пра во ву си с те му в ціло му10. 

За галь новідо мо, що міжна род на си с те ма прав лю ди ни скла дається з норм-
прин ципів, які за хи ща ють ос но ви га лузі, кон крет них норм ма теріаль но го пра ва,
про це су аль них норм, а та кож ме ханізмів за хи с ту людсь ких прав11. 

Фун да мен таль ним кри терієм сво бо ди індивіда у всьо му світі став най важ -
ливіший до ку мент Ве ли кої фран цузь кої ре во люції – Дек ла рація прав лю ди ни і
гро ма дя ни на, що бу ла прий ня та 26 серп ня 1789 р. В ос нові ідей Дек ла рації бу ла
по кла де на кон цепція рівності і сво бо ди, що на ле жить кож но му від на ро д жен ня.
Істот ни ми пра ва ми лю ди ни і гро ма дя ни на бу ло про го ло ше но сво бо ду осо би с -
тості, сво бо да сло ва, пра во на су про тив на сил лю, то що. 

На сьо годнішній день «трьо ма ки та ми» гло баль ної си с те ми за хи с ту прав лю -
ди ни ви с ту па ють За галь на дек ла рація прав лю ди ни (1948 р.), Міжна род ний пакт
про гро ма дянські та цивільні пра ва (далі – МПГЦП) та Міжна род ний пакт про
еко номічні, соціальні і куль турні пра ва (далі – МПЕСКП), що на бра ли чин ності
1976 р. За зна чені до ку мен ти ра зом виз на ють ся як Міжна род ний Білль прав лю ди -
ни (Хартію прав лю ди ни), в яко му на дер жа ви по кла де но обов’язок за без пе чи ти
ре алізацію пе реліче них в за зна че них до ку мен тах прав. 

За галь на дек ла рація прав лю ди ни (далі – ЗДПЛ) ви с ту пає най ав то ри тетнішим
дже ре лом міжна род но го публічно го пра ва з пи тань за хи с ту прав лю ди ни. Хо ча
цей до ку мент мав фор му ре зо люції ГА ООН і но сить за Ста ту том ООН ре ко мен -
даційний ха рак тер, йо го по ло жен ня є універ саль ни ми та за кла дені в ос нові
міжна род ної си с те ми за хи с ту прав лю ди ни. На пе ре додні 65-річниці співпраці
дер жав світу після прий нят тя ЗДПЛ, особ ли во го сен су на бу ва ють ос новні кон -
венційні ме ханізми за хи с ту прав лю ди ни, се ред яких: Кон венція про по пе ре д жен -
ня зло чи ну ге но ци ду та по ка ран ня за ньо го (1948), Же невські кон венції про за -
хист жертв війни (1949), Кон венція про за хист прав лю ди ни та ос но во по лож них
сво бод, (більш відо мої як Євро пейсь ка кон венція з прав лю ди ни 1950 р.), Дек ла -
рація прав ди ти ни (1959), Міжна род на кон венція про ліквідацію всіх форм ра со -
вої дис кримінації (1965), Кон венція Ор ганізації Об'єдна них Націй про ліквідацію
всіх форм дис кримінації що до жінок (1979), Євро пейсь ка кон венція про за -
побіган ня тор ту рам та не людсь ко му або та ко му, що при ни жує гідність, по во д жен -
ню чи по ка ран ню (1987), Міжна род на кон венція про за хист прав всіх тру дя щих-
мігрантів та членів їх сімей (1990), Кон венція про пра ва інвалідів (2006). 

Вза галі, на дум ку Р.Т. Шам со на, всі до ку мен ти, які прий няті ООН і регіональ -
ни ми ор ганізаціями, ви хо ди ти муть з прин ци пу існу ван ня єди них стан дартів прав
лю ди ни, яких по винні до три му ва тись всі дер жа ви світу, а як що йдеть ся про
регіональні до ку мен ти, то дер жа ви да но го регіону12. 

Ок ре му гру пу актів, що містять міжна родні стан дар ти, скла да ють ак ти, що
відно сять ся до так зва но го «м’яко го пра ва» (soft law). На дум ку М. Бай му ра то ва,
Б. Коф ма на ви ко ри с тан ня в міжна родній прак тиці цьо го терміну віднос но норм,
що ма ють ре ко мен даційний ха рак тер, за вдя чує ух ва лен ням ГА ООН ве ли кої
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кількості ре зо люцій, що но сять згідно із Ста ту том ООН ре ко мен даційний ха рак -
тер і не є нор ма ми міжна род но го пра ва. Най частіше до ку мен ти та ко го ро ду прий -
ма ють ся в рам ках регіональ них міжна род них ус та нов, зо к ре ма в рам ках ЄС13.

В цьо му кон тексті оче вид ним є те, що у свою чер гу про цес гло балізації прав
лю ди ни по тре бує і гло балізації зу силь що до їх до три ман ня, ви ко нан ня, кон тро лю,
або вирішен ня конфліктів, при пи нен ня війн та на сил ля ви ма гає об’єднан ня сил,
що сповідує гу манізм та цінність людсь кої осо би с тості. Са ме існу ван ня над націо -
наль но го пра ва, ре цепція та імпле мен тація за галь ноєвро пейсь ких нор ма тив но-
пра во вих актів і вміщу ван ня міжна род но го ме ханізму у національ ну пра во ву
систе му за хи с ту прав лю ди ни і гро ма дянсь ких сво бод на оч но де мон ст рує гло -
балізацію14.

В ре зуль таті та ко го впли ву здійснюється про ник нен ня норм кон сти туції і кон -
сти туційно го пра ва в різні ком по нен ти міжна род но-пра во вої си с те ми (кон сти -
туціоналізація міжна род но го пра во во го по ряд ку) та відповідно роз ви вається
новітня га лузь пра ва – міжна род не кон сти туційне пра во. Ви ще за зна чені міжна -
родні нор ма тив но-пра вові ак ти мо жуть без сумнівно вва жа тись дже ре ла ми цієї
новітньої га луз пра ва.

У свою чер гу, міжна родні пра ва та сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на виз на ють -
ся міжна род ним кон сти туційним пра вом за ті до дат кові функції, які во ни ви ко ну -
ють в національ них пра во по ряд ках. Міжна родні пра ва лю ди ни за пов ню ють про -
га ли ни, в яких не мож на за сто су ва ти національні кон сти туційні пра ва, и пред -
став ля ють ос танній рівень за хи с ту15.

Вар то за зна чи ти, що роз ви ток міжна род но го кон сти туційно го пра ва відбу -
вається од но час но із роз вит ком кон цепції гло баль но го кон сти туціоналізму. 

Гло баль ний кон сти туціоналізм – це новітня кон цепція су час но го кон сти -
туціоналізму, що відо кре ми лась на прикінці 1990-х рр. і ґрун тується на іде ях аме -
ри кансь ко го і євро пейсь ко го кон сти туціоналізму. На уко ве досліджен ня кон цеп ту
«гло баль ний кон сти туціоналізм» ба зується на пра цях вче них-пред став ників аме -
ри кансь кої та євро пейсь кої пра во вої дум ки – А. фон Бог данді, К. Ве зе ман,
А. Вінер, Я. Ду но фа, Р. Йо хан се на, С. Кіма, М. Кум ма, Я. Клаб бер са, М. Ко с -
кеньємі, М. Ма ду ро, А. Пе терс, Д. Ро зе нау, А. Сто ун Сви та, Е. Тан че ва, К.То му -
ша та, Я. Трахт ма на, К. Ту с ко за, М. Туш не та, Р. Фаль ка, К. Швьо бель та ін.

Гло баль ний кон сти туціоналізм – це новітня до к т ри на, що тяжіє до за сто су ван -
ня кон сти туційних прин ципів в міжна род но-пра вовій сфері з ме тою вста нов лен -
ня уніфіко ва но го ме ханізму гло баль но го уп равління.

Кон цепція гло баль но го кон сти туціоналізму, що має ви то ки з ідей І. Кан та
(18 ст.) та К. Та му ша та (20 ст.), об’єднує ідеї внутрішньо національ но го та міжна -
род но го кон сти туціоналізму та ви во дить їх на но вий гло баль ний рівень. Як за ува -
жи ла німець ка дослідни ця проф. А. Пе терс, гло баль ний кон сти туціоналізм вар -
тий ува ги оскільки дає змо гу ство ри ти всесвітньо слуш ну транс національ ну ме -
ре жу світо вих по рядків16. 

Гло баль ний кон сти туціоналізм є но вим кро ком в цивілізаційно му про цесі, ад -
же тор кається новітніх пи тань існу ван ня гло баль но го гро ма дянсь ко го суспіль -
ства, гло баль но го гро ма дян ст ва, ство рен ня єди но го ко дифіко ва но го ак ту – Гло -
баль ної (Всесвітньої Кон сти туції). і є но вим кро ком в цивілізаційно му про цесі. 

Ще в 1950 р. в своєму дослідженні з пи тань міжна род но го пра ва та прав лю -
ди ни, німець кий дослідник Х. Ла у тер пахт про зор ли во пе редвістив, що пра ва лю -
ди ни бу дуть «у са мо му центрі всесвітньої кон сти туції»17. 
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Безліч про ектів Гло баль ної (Всесвітньої) Кон сти туції бу ло за про по но ва но
Міжна род но му співто ва ри ст ву ба га ть ма вче ни ми світу, зо к ре ма ук раїнською де -
ле гацією на по чат ку 1990-х рр. на Міжна родній кон фе ренції з фе де ралізму в
універ си теті Хоф ст ра (США, Нью-Йорк) бу ла за про по но ва на ідея Всесвітньої
Еко логічної Кон сти туції (Еко логічної Кон сти туції Землі – ЕКЗ). За зна че на ідея
ста ла дов го очіку ва ним про ри вом в ство ренні но вої мо делі для світо вої еко -
логічної політи ки і пра ва, про по ну ю чи ве ли кий ком плекс імпе ра тив них норм та
по вно ва жень для Світо вої Еко логічної Ор ганізації. 

Вчені – роз роб ни ки ЕКЗ (Юрій Ту ни ця та ін.) відміча ли, що з її ство рен ням
праг нен ня до ста ло го роз вит ку (у разі комбінації еко номічних впливів на еко -
логічні імпе ра ти ви) бу де по сту по во усвідо мле но в кон крет них си ту аціях. 

На далі ек с пе ри мент виріши ти гло бальні про бле ми люд ст ва шля хом ство рен -
ня ЕКЗ за тяг нув ся май же на 16 років і в по даль шо му ця спро ба бу ла зроб ле на на
Кон фе ренції ООН з на вко лиш нь о го се ре до ви ща та роз вит ку у Ріо-де-Жа ней ро 20-
22 черв ня 2012 р. (Ріо-20), де бу ла за зна че на кон цепція ста ло го роз вит ку люд ст ва
та підпи са ний до ку мент «По ря док ден ний на ХХІ століття» (“Draft International
Covenant on Environment and Development”, 4th Issue). 

По го ди мось із російським дослідни ком Бон да рем Н.С. в то му, що жо ден на -
род не має ви ключ них прав на універ саль не по зна чен ня для всіх інших країн і на -
родів кон сти туційних цінно с тей су час ної цивілізації. Всі во ни, вклю ча ю чи пра ва
лю ди ни, – ре зуль тат за галь но де мо кра тич но го роз вит ку дер жав світу18. Як що ЕКЗ
ста не міжна род ним пра во вим до ку мен том, йо го струк ту ра має бу ти ство ре на
таким чи ном, щоб не по гро жу ва ти су ве реніте ту будь-якої країни, в той же час
піклу ван ня про міжнаціональні та національні інте ре си – є обов’яз ком кож ної
дер жа ви.

Як слуш но за ува жує вітчиз ня ний дослідник М.П. Орзіх, регіональні міжна -
род но-пра вові ак ти послідо вно про дов жу ють ці гу маністичні ідеї, ствер д жу ю чи,
що «дер жа ви, як вка за но у За ключ но му до ку менті Віденсь кої всесвітньої кон фе -
ренції з прав лю ди ни (1993) не суть обов’язок, не за леж но від їх політич них, еко -
номічних і куль тур них си с тем, за охо чу ва ти і за хи ща ти пра ва лю ди ни й ос новні
сво бо ди» і най ви датніші здо бут ки в цієї сфері бу ли в рам ках Об’єдна ної Євро пи
(Ра ди Євро пи). За та ких умов, юри дич на до к т ри на ре а гує виз нан ням пла не тар но -
го гу манізму, що стоїть на за хисті прав лю ди ни, роз ши рен ням уяв лен ня про гу -
манітар не пра во, до ка зом соціогу манітар но го змісту пра ва й гло баль но го ха рак -
те ру про бле ма ти ки прав лю ди ни по ряд з еко логічни ми, енер ге тич ни ми, де мо -
графічни ми про бле ма ми з ог ля ду на те, ща «мас шта бом» соціаль но го і юри дич -
но го пра ва є «сутність лю ди ни»19.

На дум ку німець ких дослідників А. Пе терс і Т. Клей нен міжна родні пра ва лю -
ди ни вхо дять до всіх трьох підка те горій міжна род но го кон сти туційно го пра ва, а
са ме: 1) су куп ності фун да мен таль них норм, що ви ко ну ють кон сти туційну
функцію для всієї міжна род ної пра во вої си с те ми, 2) су куп ності норм, що ви с ту -
па ють як кон сти туції міжна род них інсти туцій та ре жимів, 3) су куп ності норм, що
прий няті для підси лен ня кон сти туційних функцій національ но го пра ва20. В та ко -
му кон тексті, Євро пейсь ка дек ла рація з прав лю ди ни та Євро пейсь кий Суд з прав
лю ди ни мо жуть слу жи ти важ ли вим при кла дом21 . 

На дум ку дослідни ка І.І. Ло ба сю ка, Євро пейсь ка кон венція з прав лю ди ни
ста ла пер шим міжна род ним пра во за хи сним до ку мен том, спря мо ва ним на за хист
ши ро ко го спе к т ру цивільних та політич них прав, що за про ва див ефек тив ний кон -
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троль ний ме ханізм. Це ста ло мож ли вим як за вдя ки то му, що сам до ку мент був
пред став ле ний у ви гляді міжна род ної уго ди, дер жа ви-учас ниці якої бра ли на се -
бе відповідні зо бов'язан ня, так і в ре зуль таті за про ва д жен ня си с те ми кон тро лю за
імпле мен тацією прав на національ но му рівні22.

Для за без пе чен ня до дер жан ня Ви со ки ми До говірни ми Сто ро на ми їхніх зо -
бов’язань за Євро пейсь кою кон венцією про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож -
них сво бод, підпи са ною в Римі 4 ли с то па да 1950 р. (на бра ла чин ності 3 ве рес ня
1953 р.), та про то ко ла ми до неї бу ло ство ре но Євро пейсь кий суд з прав лю ди ни –
міжна род ний су до вий ор ган на постійній ос нові, що наділе ний ком пе тенцією ви -
но си ти рішен ня про ти дер жав, які не ви ко ну ють свої зо бов’язан ня (ст. 19). Євро -
пейсь кий суд з прав лю ди ни (далі – ЄСПЛ) є міжна род ним су до вим ор га ном для
кон тро лю за ви ко нан ням дер жа ва ми-учас ни ця ми норм про пра ва лю ди ни,
закріпле них в розділі І Кон венції про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво -
бод та в Про то ко лах до Кон венції. Ук раїна як член Ра ди Євро пи підпи са ла Кон -
венцію 9 ли с то па да 1995 р. Після її ра тифікації Вер хов ною Ра дою 17 лип ня
1997 р. та з на бут тям нею чин ності в Ук раїні, на ша дер жа ва виз на ла для се бе
обов'яз ко вою юри с дикцію Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни23 .

ЄСПЛ є ор га ном, який здійснює офіційне тлу ма чен ня Кон венції. У до к т рині
ши ро ко виз нається «пре це дент ний» ха рак тер рішень Су ду, що має зна чен ня для
од на ко во го за сто су ван ня норм Кон венції в дер жа вах-учас ни цях. То му рішен ня
Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни ма ють ве ли ке зна чен ня для за хи с ту прав лю -
ди ни в су дах Ук раїни. 

Євро пейсь кий Со юз вель ми по ва жає пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на,
га ран то вані Євро пейсь кою кон венцією про за хист ос нов них прав лю ди ни та сво -
бод гро ма дян, і 7 груд ня 2000 р. на Ніццькій кон фе ренції бу ло про го ло ше но
Хартію ос нов них прав Євро пейсь ко го Со ю зу. 

Хартія, яка вміщує 54 по ло жен ня про ос новні пра ва, є своєрідною квінте -
сенцією кон сти туційних по ло жень, спи рається на ос но во по ложні до говірні до ку -
мен ти, що є обов’яз ко ви ми для всіх країн-членів Євро со ю зу, зо к ре ма такі, як: 

– Євро пейсь ка кон венція про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод; 
– Євро пейсь ка соціаль на хартія; 
– відповідні пра вові нор ми євро пейсь ких до го ворів; 
– су до чин ст во су ду спра вед ли вості Євро пейсь ко го Со ю зу та Євро пейсь ко го

Су ду з прав лю ди ни24. 
Про го ло шен ня Хартії ос нов них прав Євро пейсь ко го Со ю зу ста ло підґрун тям

для роз роб лен ня пізніше про ек ту До го во ру про за про ва д жен ня Кон сти туції для
Євро пи (2003). В ре зуль таті не ра тифікації, заміною До го во ру про за про ва д жен ня
Кон сти туції для Євро пи став підпи са ний 18-19 жовт ня 2007 р. у м. Ліса боні (Пор -
ту галія) на не фор маль но му засіданні Євро пейсь кої Ра ди текст До го во ру про ре -
фор му ван ня ЄС (Ліса бонсь кий до говір). Цей но вий до ку мент вніс зміни у До говір
про ЄС та в До говір про за сну ван ня Євро пейсь кої Спільно ти. 

Ліса бонсь ка уго да (до говір) виз нає пра ва та сво бо ди лю ди ни та інші прин ци -
пи, закріплені в Хартії ЄС з прав Лю ди ни, і на дає Хартії обов’яз ко вої юри дич ної
си ли. Дер жа ви-чле ни ЄС підпи са ли Хартію ЄС з Прав Лю ди ни у 2000 році і
відтоді во на на бу ла обов’яз ко ву юри дич ну си лу. Це оз на чає, що кож но го ра зу, ко -
ли ЄС про по нує та впро ва д жує нові за ко ни, во ни по винні відповіда ти пра вам лю -
ди ни, виз на че ни ми в Хартії. За гальні пра ва містять в собі пра во на за хист пер со -
наль них да них, пра во на от ри ман ня при тул ку, рівність пе ред за ко ном, відсутність

135Юридичні і політичні науки



дис кримінації, рівність між чо ловіком та жінкою, пра ва дітей та літніх лю дей, а
та кож важ ливі соціальні пра ва, такі як пра во на за хист від не за кон но го звільнен -
ня та пра во до сту пу до си с тем соціаль но го за без пе чен ня та соціаль ної до по мо ги.
Ліса бонсь ка уго да доз во ляє ЄС приєдна тись до Євро пейсь кої Кон венції з прав
лю ди ни. На сьо годнішній день, за зна че на кон венція та Євро пейсь кий суд з прав
лю ди ни виз на ють ся ос нов ни ми ме ханізма ми за хи с ту прав і сво бод лю ди ни в
Об’єднаній Європі25.

На дум ку російсько го дослідни ка М.О. Ла в ри ка, на да ний мо мент юри дич не
кон ст ру ю ван ня прав лю ди ни до сяг ло відповідної крап ки біфур кації: з од но го бо -
ку, про по ну ють ся по даль ше роз ши рен ня пе реліку прав лю ди ни, а з іншо го –
більш ак тив не ви ко ри с тан ня ме ханізму об ме жен ня прав і сво бод, що пе ред ба че -
ний як на міжна род но му рівні, так і на рівні ок ре мих дер жав26.

За галь на дек ла рація прав лю ди ни (1948 р.), Кон венція про за хист прав лю ди -
ни і ос но во по лож них сво бод (1950 р.), рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди -
ни містять по ло жен ня що до об ме жен ня прав лю ди ни. В то му числі Кон сти туцією
та за ко на ми Ук раїни вста нов ле но мож ливість об ме жен ня прав і сво бод лю ди ни і
гро ма дя ни на (в умо вах воєнно го ста ну, над зви чай но го по ло жен ня, то що). 

Вар то по го ди тись із вітчиз ня ни ми дослідни ка ми М. Бай му ра то вим і Б. Коф -
ма ном в то му, що сьо годні в міжна род но му праві, і цей факт виз нається більшістю
пред став ників міжна род но-пра во вої до к т ри ни, ви яв ляється де я ка обе режність з
бо ку світо во го співто ва ри ст ва та йо го інсти туцій у закріпленні в прямій по ста -
новці де я ких прав лю ди ни, у то му числі й у такій важ ливій сфері, як політич на,
де задіяні ре альні ме ханізми онов лен ня дер жав ної вла ди. Це де термінується, на
дум ку дослідників, істот ни ми труд но ща ми з їх га ран ту ван ням в по вно му об сязі з
бо ку дер жав, що мо же пе ре тво ри ти їх на прак тиці, по суті, на фор маль ну дек ла -
рацію27.

Як слуш но за ува жує Ю.О. Во ло шин, в ук раїнській на уці кон сти туційно го пра -
ва ро зуміння за хи с ту прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на є до сить ши ро ким і
вклю чає ка те горії «здійснен ня», «га ран ту ван ня», а та кож «за без пе чен ня»
суб’єктив но го пра ва. От же, існує про бле ма виз на чен ня сутнісних ха рак те ри с тик
ка те горії кон сти туційно-пра во во го за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя -
ни на, вирішен ня якої да ло б змо гу до стат ньо чітко про аналізу ва ти йо го функції та
ор ганізаційну струк ту ру. Та ким чи ном, за зна ча ю чи про не обхідність обґрун ту ван -
ня та за сто су ван ня яко гось іншо го ком плекс но го ме то до логічно го підхо ду, який
би об’єдну вав ви щез га дані підхо ди і був би поз бав ле ний на зва них ви ще не до -
ліків, Ю.О. Во ло шин про по нує за сто су ван ня кон сти туційно-пра во во го ме ханізму,
що пов’яза ний із не тільки здійснен ням норм кон сти туційно го пра ва, але й з
реалізацією дер жав ної політи ки у певній сфері28.

Так, Г.Г. Бо с хомджієва дає на леж не виз на чен ня кон сти туційно го ме ханізму за -
без пе чен ня осо би с тих прав та сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на як та ко го дер жав но-
пра во во го ме ханізму, що де термінується си с те мою кон сти туційно-пра во вих
норм, струк ту рою дер жав них ор ганів, на явністю різно манітних чин ників, форм і
ме тодів, умов і за собів здійснен ня норм, що вста нов лю ють осо бисті пра ва і сво -
бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на, відповідно до вста нов ле них про це дур та прин ципів.
На дум ку Г. Бо с хомджієвої, цей ме ханізм скла дається із трьох взаємо за леж них
еле ментів: ме ханізму охо ро ни, ме ханізму за хи с ту і ме ханізму віднов лен ня, і в
своїй ос нові має на меті ство рен ня найбільш спри ят ли вих умов для ре алізації гро -
ма дя на ми прав і сво бод29. 
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Стат тя 92 Кон сти туції Ук раїни закріплює, що пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма -
дя ни на, га рантії цих прав і сво бод; ос новні обов’яз ки гро ма дя ни на виз на ча ють ся
ви ключ но за ко на ми Ук раїни. А згідно статті 22 Кон сти туції Ук раїни, закріплені в
ній пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на є не ви черп ни ми і при прий нятті но вих
за конів або вне сенні змін до чин них за конів не до пу с кається зву жен ня змісту та
об ся гу існу ю чих прав і сво бод30.

Як вже раніше за зна ча лось, су час ний кон сти туціоналізм пе ред ба чає бе зу мов -
не виз нан ня та ре алізацію на прак тиці ши ро ко го пе реліку прав та сво бод лю ди ни,
пріори тет прав лю ди ни пе ред дер жав ни ми інте ре са ми, рівно прав’я гро ма дян.
Іншим істот ним еле мен том су час но го кон сти туціоналізму є на явність особ ли вих
про це су аль них та інсти туціональ них ме ханізмів за хи с ту кон сти туції та за без пе -
чен ня її вер хо вен ст ва над інши ми ак та ми, ре алізація кон сти туційних норм та за -
хист кон сти туційних цінно с тей31. 

В гло балізаційних умо вах за зна че ним цілям слу жать інсти ту ти кон сти -
туційно го кон тро лю та на гля ду. 

Як за зна чає Г. За до рож ня, на сьо годні кон сти туційно-пра во ва до к т ри на не ви -
ро би ла єди них підходів за без пе чен ня кон сти туційно го кон тро лю і відтак пи тан ня
охо ро ни кон сти туційних цінно с тей у різних дер жа вах світу вирішу ють ся по-різно -
му. В роз ви не них дер жа вах із пи са ни ми кон сти туціями най частіше суб’єкта ми
кон сти туційно го кон тро лю ви с ту па ють за гальні ор га ни дер жав ної вла ди – суди за -
галь ної юри с дикції, пар ла мент, гла ва дер жа ви (Данія, Індія, Мек си ка, Норвегія,
США, Фінляндія, Швеція та ін.). Окрім цьо го, вирішу ва ти пи тан ня про від по -
відність за конів та інших пра во вих актів ос нов но му за ко ну дер жа ви мо жуть і
спеціальні ор га ни кон сти туційно го кон тро лю (Ук раїна, Грузія, Німеч чи на та ін.)32.

Ос но ви за хи с ту кон сти туційних цінно с тей в Ук раїні ґрун ту ють ся на по ло жен -
нях Кон сти туції Ук раїни, кон сти туційної до к т ри ни та кон сти туційної прак ти ки. В
Ук раїні спеціалізо ва ним ор га ном кон сти туційно го кон тро лю є Кон сти туційний
Суд Ук раїни, який вирішує пи тан ня про відповідність Кон сти туції Ук раїни (кон -
сти туційність) за конів та інших пра во вих актів Вер хов ної Ра ди Ук раїни, актів
Пре зи ден та Ук раїни, Кабіне ту Міністрів Ук раїни та пра во вих актів Вер хов ної Ра -
ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим та здійснює офіційне тлу ма чен ня Кон сти туції
Ук раїни (див. Розділ ХІІ Кон сти туції Ук раїни).

Окрім міжна род них нор ма тив них га рантій прав лю ди ни, особ ли во го зна чен ня
на бу ва ють міжна родні ор ганізаційні га рантії – су купність міжна род них ор ганів
та ор ганізацій, діяльність яких спря мо ва на на га ран ту ван ня, за хист і охо ро ну прав
та сво бод лю ди ни33. До за зна че них ор ганів вар то відне с ти ООН, ГА ООН, Вер -
хов но го коміса ра ООН з прав лю ди ни, Комісія з прав лю ди ни і жінок, Міжна род -
ну Ор ганізацію Праці, Міжна род ну Ор ганізацію з Міграції, Ра ду Євро пи, ЄСПЛ,
Комісію з прав лю ди ни СНД та ін.

В кон цепції гло баль но го кон сти туціоналізму важ ли ву ува гу в си с темі за без пе -
чен ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на приділяється інсти ту там гро ма дянсь -
ко го суспільства – політич ним партіям, не уря до вим пра во за хи сним ор ганізаціям,
творчім об’єднан ням гро ма дян, за со бам ма со вої інфор мації та ін. 

Не мож на не по го ди тись із вис лов лен ням П. Спіро, який ще у 1995 р. за зна чив,
що міжна родні не уря дові ор ганізації та гро мадськість, яку во ни пред став ля ють,
ви с ту па ють як серй озні міжна родні гравці, про те їх вплив ще адек ват но не ви ра -
же ний в міжна род но му праві34.
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Згідно ре зо люції ГА ОНН від 23 трав ня 1968 р. № 1296 (XIV) будь-яка міжна -
род на ор ганізація, що не ство ре на на ос нові міжу ря до вої уго ди є міжна род ною
не уря до вою ор ганізацією (далі – МНУО). 

Се ред виз нач них МНУО пра во за хис ної спря мо ва ності, що в своїй діяль ності
завжди до три му ють ся прав лю ди ни, виділя ють ся Міжна род ний інсти тут з гу -
манітар но го пра ва (ство ре ний у 1970 р.), Міжна род на асоціація з криміна ль но го
пра ва (ство ре на в 1924 р.), Міжна род ний Комітет Чер во но го Хре с та, Міжна род на
Амністія (в ос нов но му роз гля дає скар ги про ка ту ван ня, за сто су ван ня смерт ної ка -
ри, пе ресліду ван ня з політич них мо тивів), Human Rights Watch (HRW), Міжна -
род на Гельсінська Фе де рація (роз гля дає пи тан ня що до за галь ної си ту ації з пра ва -
ми лю ди ни), Комітет за хи с ту жур налістів, «Ре пор те ри без кор донів» (пра ва жур -
налістів), Міжна род на Ор ганізація зі сво бо ди ви ра жен ня (сво бо да пре си),
Національ на асоціація спри ян ня про гре су ко ль о ро во го на се лен ня, «Пра ва лю ди -
ни без кор донів», Міжна род на Ліга прав лю ди ни, Національ ний фонд в підтрим -
ку де мо кратії», «Міжна род ний Ре с публікансь кий Інсти тут», «Національ ний де -
мо кра тич ний інсти тут міжна род них відно син» то що.

Во че видь, що Ук раїна ок рес ли ла для се бе курс на євроінте г рацію і про дов жує
про цес уз го д жен ня ук раїнсько го за ко но дав ст ва в га лузі за хи с ту людсь ких прав з
євро пейсь ки ми стан дар та ми га ран ту ван ня прав лю ди ни і гро ма дя ни на. В рам ках
адап тації ук раїнсько го за ко но дав ст ва до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу
особ ли во важ ли во го сен су на бу ває за без пе чен ня соціаль них прав лю ди ни (пра во
на гідний рівень жит тя та соціаль ний роз ви ток лю ди ни), політич них прав (до три -
ман ня міжна род них ви бор чих стан дартів, пра ва на об’єднан ня), за хист прав влас -
ності та ви ключ них ав торсь ких прав то що.

Євро пейсь кий вибір Ук раїни виз на чає дер жав ну політи ку як та ку, що спря мо -
ва на на на бли жен ня рівня жит тя гро ма дян Ук раїни до євро пейсь ких стан дартів,
укорінен ня євро пейсь ких цінно с тей в усіх сфе рах функціону ван ня Ук раїнської
дер жа ви та суспільства. Ук ла ден ня Уго ди про асоціацію для Ук раїни є на
нинішньо му етапі го ло вним кро ком у збли женні з Євро пейсь ким Со ю зом,
оскільки це оз на ча ти ме пе рехід співробітництва на шої дер жа ви з ЄС у якісно но -
вий фор мат політич ної асоціації та еко номічної інте г рації 35. 

Та ким чи ном, підво дя чи підсум ки, вар то підкрес ли ти, що гло балізація за го ст -
ри ла пи тан ня гар монізації пра во вих си с тем, по ря док діяль ності дер жав що до за -
без пе чен ня спільних га рантій прав і сво бод лю ди ни. Фе но мен гло балізації особ -
ли во ак ту аль ний для на шої дер жа ви в умо вах її інте г рації до все більш гло балізо -
ва но го еко номічно го, політич но го, соціаль но го та пра во во го про сто ру. В су час -
них умо вах участі Ук раїни в євро пейській міждер жав ноій інте г рації ха рак те ро -
логічно го зна чен ня на бу ває за без пе чен ня най ви щих цінно с тей лю ди ни і гро ма дя -
ни на. Пра во ва гло балізація та ста нов лен ня гло баль но го кон сти туціоналізму без -
сумнівно по зи тив но впли ває на національ ну пра во ву си с те му Ук раїни, де терміну -
ю чи її зу сил ля інте г ру ва тись до пра во вих си с тем міждер жав них об’єднань. 
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УДК 342.71

М. І. СУР ЖИНСЬ КИЙ

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ НА БУТ ТЯ ГРО МА ДЯН СТ ВА 
В ПО СТ РА ДЯНСЬ КИХ ДЕР ЖА ВАХ (ПОРІВНЯЛЬ НИЙ АНАЛІЗ)

Досліджу ють ся за ко ни про гро ма дян ст во по ст ра дянсь ких дер жав що до на бут тя
гро ма дян ст ва. Здійснюється порівняль но-пра во вий аналіз ос нов них підстав на бут тя
гро ма дян ст ва, ви яв ле но та роз кри то їх особ ли вості, пе ре ва ги та не доліки, а та кож
шля хи удо с ко на лен ня.

Клю чові сло ва: гро ма дян ст во, за кон про гро ма дян ст во, підста ви на бут тя гро ма -
дян ст ва.

Сур жин ский М.И. Пра во вое ре гу ли ро ва ние при об ре те ния граж дан ст ва в пост -
со вет ских го су дар ст вах (срав ни тель ный ана лиз)

Ис сле ду ют ся за ко ны о граж дан ст ве пост со вет ских го су дарств от но си тель но
при об ре те ния граж дан ст ва. Осу ще ств ля ет ся срав ни тель но-пра во вой ана лиз ос нов -
ных ос но ва ний при об ре те ния граж дан ст ва, вы яв ле но и рас кры то их осо бен но с ти, пре -
иму ще ст ва и не до стат ки, а так же пу ти со вер шен ст во ва ния.

Клю че вые сло ва: граж дан ст во, за кон о граж дан ст ве, ос но ва ния при об ре те ния
граж дан ст ва.

Surzhynskyi Maksym. Legal regulation of the acquisition of citizenship in the post-
Soviet countries (comparative analysis)

The laws on citizenship in post-Soviet countries in relation to the acquisition of citizen-
ship are studied. Carried out a comparative legal analysis of the main reasons the acquisition
of citizenship, discovered and disclosed their features, advantages and disadvantages, as well
as ways to improve the current state of matters.

Key words: citizenship, law on citizenship, basis for acquisition of citizenship.

На су час но му етапі роз бу до ви Ук раїни як де мо кра тич ної, соціаль ної, пра во вої
дер жа ви де далі більшо го зна чен ня на бу ва ють про бле ми прав і сво бод лю ди ни,
взаємовідно син осо би і дер жа ви. Од ним з ос нов них прав лю ди ни відповідно до
За галь ної дек ла рації прав лю ди ни є пра во на гро ма дян ст во. Са ме гро ма дян ст во є
тією підста вою, яка дає особі, що має ста тус гро ма дя ни на, мож ливість во лодіти
по вним ком плек сом прав, сво бод і ви ко ну ва ти обов’яз ки, закріплені за ко но дав ст -
вом пев ної дер жа ви. У зв’яз ку з цим пи тан ня на бут тя гро ма дян ст ва є ду же важ -
ли ви ми як для дер жа ви, так і для кож ної осо би.

Сьо годні в період збли жен ня пра во вих си с тем дер жав, ак тивізації міграційних
про цесів в умо вах гло балізації, як ніко ли, назріла про бле ма си с те ма тич но го і ком -
плекс но го досліджен ня за ко но дав ст ва про гро ма дян ст во різних дер жав, зо к ре ма в
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ас пекті на бут тя гро ма дян ст ва. У про цесі досліджен ня цієї про бле ми на уко вий
інте рес вик ли кає і досвід по ст ра дянсь ких дер жав.

Не зва жа ю чи на те, що ук раїнські та за рубіжні вчені (Л.М. Аль бертіні,
М.В. Вар лен-Бевз, О.В. Жу рав ка, О.О. Ку тафін, В.Я. Кікоть, О.С. Ло тюк, Е.А. Не -
чай, Є.С. Смірно ва, Ю.М. То ди ка, В.М. Ша по вал, К.Л. Шкум ба тюк та ін..) вже
зро би ли певні кро ки у сфері досліджен ня пи тань на бут тя гро ма дян ст ва по ст ра -
дянсь ких дер жав, од нак в Ук раїні да на про бле ма ще не бу ла пред ме том ком плекс -
но го на уко во го аналізу. Ок ре ма ува га пи тан ням на бут тя гро ма дян ст ва по ст ра -
дянсь ких дер жав приділе на у ро боті І.А. Тол ка чо вої. Про по но ва на ав то ром стат -
тя ор ганічно до пов нює її, а на явність ос тан ньої не поз бав ляє ак ту аль ності об ра -
но го пред ме ту досліджен ня.

Пра во ве ре гу лю ван ня на бут тя гро ма дян ст ва здійснюється згідно з прин ци пом
дер жав но го су ве реніте ту. Од нак це не оз на чає, що по ст ра дянські дер жа ви мо жуть
довільно виз на ча ти підста ви та по ря док на бут тя гро ма дян ст ва, не до три му ю чись
за галь но прий ня тих прин ципів міжна род но го пра ва. При цьо му гро ма дян ст во мо -
же на бу ва ти ся за різни ми підста ва ми. До то го ж у внутрішньо дер жав но му праві
кож ної дер жа ви пе ред ба че на влас на си с те ма підстав на бут тя гро ма дян ст ва. Та
вод но час у них є де що спільне, що дає змо гу їх кла сифіку ва ти.

Підста ви на бут тя гро ма дян ст ва, пе ред ба чені в національ но му за ко но давстві
по ст ра дянсь ких дер жав, за сту пе нем їх ви ко ри с тан ня в прак тиці кож ної з дер жав,
на на шу дум ку, поділя ють ся на: 1) ти пові (за на ро д жен ням, на ту ралізація, по нов -
лен ня у гро ма дянстві); 2) ви нят кові (гру по ве на дан ня гро ма дян ст ва, оп тація).

На бут тя гро ма дян ст ва за на ро д жен ням (філіація) є го ло вною постійно діючою
підста вою на бут тя гро ма дян ст ва. При цьо му на бут тя гро ма дян ст ва за на ро д жен -
ням відбу вається на ос нові поєднан ня двох кла сич них прин ципів – «пра ва крові»
(з ура ху ван ням гро ма дян ст ва батьків) та «пра ва ґрун ту» (за леж но від місця на ро -
д жен ня).

За ко но дав ст во про гро ма дян ст во по ст ра дянсь ких дер жав на бут тя гро ма дян ст -
ва за на ро д жен ням ста вить у за лежність від на яв ності трьох об ста вин. По-пер ше,
від гро ма дян ст ва батьків на мо мент на ро д жен ня ди ти ни. По-дру ге, від місця на -
ро д жен ня ди ти ни (на те ри торії да ної дер жа ви або по за її ме жа ми). По-третє, від
постійно го місця про жи ван ня обох батьків або од но го з них на мо мент на ро д жен -
ня ди ти ни. 

За за галь ним пра ви лом, яке закріпле но прак тич но у всіх за ко нах про гро ма -
дян ст во по ст ра дянсь ких дер жав, не за леж но від то го, де на ро ди ла ся ди ти на, на -
при клад, на те ри торії Ре с публіки Біло русь або по за її ме жа ми, во на є її гро ма дя -
ни ном, як що бать ки або один з батьків якої на мо мент її на ро д жен ня бу ли гро ма -
дя на ми Ре с публіки Біло русь (ст. 13 За ко ну «Про гро ма дян ст во Ре с публіки Біло -
русь»)1. Як що ж бать ки (один з батьків), які на за кон них підста вах (постійно) про -
жи ва ють на те ри торії Ре с публіки Біло русь, є осо ба ми без гро ма дян ст ва, то ди ти -
на вва жається гро ма дя ни ном Ре с публіки Біло русь за умо ви, що во на на ро ди ла ся
на те ри торії Ре с публіки Біло русь. Як що ж бать ки (один з батьків), які на за кон них
підста вах (постійно) про жи ва ють на те ри торії Ре с публіки Біло русь, є іно зем ни ми
гро ма дя на ми, то ди ти на вва жається гро ма дя ни ном Ре с публіки Біло русь за умо ви,
що во на на ро ди ла ся на те ри торії Ре с публіки Біло русь, а іно земні дер жа ви не на -
да ють сво го гро ма дян ст ва. У ви пад ку, як що ди ти на пе ре бу ває на те ри торії Ре с -
публіки Біло русь, бать ки якої невідомі, то во на на бу ває гро ма дян ст во Ре с публіки
Біло русь (ст. 13).
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Ана логічні або близькі за змістом пра ви ла філіації закріплені в за ко нах про
гро ма дян ст во інших по ст ра дянсь ких дер жав. Але тут слід за зна чи ти, що в тексті
за конів про гро ма дян ст во по ст ра дянсь ких дер жав існу ють відмінності що до
розміщен ня підстав на бут тя гро ма дян ст ва дітьми, що зу мов ле но особ ли во с тя ми
за ко но дав чої техніки. Так, в ок ре мих за ко нах (на при клад, в Ук раїні) пи тан ня гро -
ма дян ст ва ди ти ни внаслідок уси нов лен ня, вста нов лен ня опіки чи піклу ван ня,
виз нан ня батьківства містять ся в статті, де мо ва йде про підста ви на бут тя гро ма -
дян ст ва (ст.6 За ко ну)2. Втім най частіше в за ко нах про гро ма дян ст во по ст ра дянсь -
ких дер жав да не пи тан ня сфор му ль о ва но у главі, яка має за го ло вок «Гро ма дянт -
сво дітей у разі зміни гро ма дян ст ва батьків і в разі уси нов лен ня» (Азер бай д жан3,
Ка зах стан4, Уз бе ки с тан5, Турк меністан6).

Особ ли во де таль но за ко ни по ст ра дянсь ких дер жав про гро ма дян ст во ре гу лю -
ють по ря док на бут тя гро ма дян ст ва внаслідок прий нят тя до гро ма дян ст ва, яке за -
зви чай виз на чається як на ту ралізація.

Щоб на бу ти гро ма дян ст ва по ст ра дянсь ких дер жав шля хом на ту ралізації іно -
зе мець та осо ба без гро ма дян ст ва по да ють кло по тан ня про це та ма ють ви ко на ти
ряд умов.

Вста нов лен ня та ких умов у світовій прак тиці виз нається цілком пра вомірним.
До то го ж пра во вста нов лю ва ти умо ви на ту ралізації пе ред ба че но, зо к ре ма, Кон -
венцією про ско ро чен ня без гро ма дян ст ва (п. 2 ст. 1)7. Тим са мим дер жа ви праг -
нуть за хи с ти ти свої інте ре си та за без пе чи ти нор маль не вхо д жен ня в но ве
суспільство осо би, яка на бу ває гро ма дян ст ва. Про те умо ви на ту ралізації, що ви -
су ва ють ся дер жа ва ми, є різни ми, єди них кри теріїв не існує. Во ни мо жуть як об -
ме жу ва ти мож ли вості на ту ралізації, так і по лег шу ва ти її.

Пер шою умо вою, на при клад в Ук раїні, є виз нан ня і до три ман ня Кон сти туції
та за конів Ук раїни. Ця умо ва вип ли ває із змісту гро ма дян ст ва, що про яв ляється у
взаємних пра вах, обов’яз ках та відповідаль ності між фізич ною осо бою і дер жа -
вою.

Слід за зна чи ти, що виз нан ня і до три ман ня кон сти туції та за конів дер жа ви є
однією з істот них ви мог на ту ралізації, що фіксується в за ко но давстві ба га ть ох
дер жав, які ут во ри ли ся після роз па ду СРСР. Та ка ви мо га, з од но го бо ку, пов’яза -
на з не обхідністю за без пе чен ня ло яль ності осо би що до дер жа ви, а з іншо го – по -
яс нюється по тре бою гро ма дя ни на зна ти свої пра ва та обов’яз ки пе ред дер жа вою
і ви ко ну ва ти їх, оскільки знан ня за ко но дав ст ва по лег шує вхо д жен ня осо би в но ве
суспільство. Тим ча сом, ця ви мо га в ок ре мих по ст ра дянсь ких дер жа вах відсут ня
(Азер бай д жан, Ка зах стан, Кир гиз стан8). В інших дер жа вах, на при клад, Вірменії,
во на сфор му ль о ва на над то за галь но, а са ме: обізнаність з Кон сти туцією Ре с -
публіки Вірменія9. На томість у Литві та Ес тонії да на ви мо га має прак тич не до -
пов нен ня. Так, за кон Лит ви про гро ма дян ст во пе ред ба чає скла дан ня іспи ту з ос -
нов Кон сти туції Ли товсь кої Ре с публіки (ст.12)10. А за кон Ес тонсь кої Ре с публіки
містить ок ре му стат тю, що сто сується пе ревірки знань Кон сти туції та За ко ну про
гро ма дян ст во, а та кож по ряд ку їх пе ревірки (ст.9). Вста нов ле но, що осо ба, яка ба -
жає на бу ти гро ма дян ст во Ес тонії має зна ти: ос но ви дер жав но го ус т рою Ес тонії;
ос новні пра ва, сво бо ди та обов’яз ки гро ма дя ни на; ком пе тенцію Дер жав но го
зібран ня, Пре зи ден та, Уря ду та су ду; умо ви та по ря док на бут тя, по нов лен ня та
втра ти гро ма дян ст ва Ес тонії. При цьо му осо ба, яка ба жає на бу ти гро ма дян ст во
Ес тонії, скла дає іспит, умо ви про ве ден ня яко го вста нов лю ють ся Уря дом Ре с -
публіки11.
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Що до виз нан ня та до три ман ня Кон сти туції Ук раїни, як однієї з умов прий нят -
тя до гро ма дян ст ва, то на сьо годні во на є фор маль ною. Ад же не мож ли во виз на ва -
ти та до три му ва ти ся Кон сти туції Ук раїни без її знан ня. То му да не по ло жен ня по -
тре бує уточ нен ня. Вра хо ву ю чи досвід по ст ра дянсь ких дер жав та не обхідність
підви щен ня рівня пра восвідо мості осіб, що на бу ва ють гро ма дян ст во Ук раїни
шля хом на ту ралізації, вва жаємо за зна че ну ви ще умо ву доцільно до пов ни ти по ло -
жен ням про не обхідність про хо д жен ня те с ту ван ня на знан ня Кон сти туції Ук раї -
ни, по ря док про ве ден ня яко го вста нов люється Кабіне том Міністрів Ук раїни.

Се ред най по ши реніших ви мог що до осо би, яка ба жає на ту ралізу ва ти ся, є й
ви мо га постійно го (в Ук раїні – без пе рерв но го) про жи ван ня на те ри торії цієї дер -
жа ви про тя гом пев но го ча су – так зва не укорінен ня (ценз осілості). З юри дич ної
точ ки зо ру умо ва укорінен ня пов’язується з доміцилієм, який у да но му ви пад ку
оз на чає факт постійно го про жи ван ня осо би у відповідній дер жаві і, як наслідок,
на ту ралізації.

В по ст ра дянсь ких дер жа вах ценз осілості ко ли вається від 3 до 10 років (3 ро -
ки – Вірменія; 5 років – Кир гиз стан, Ка зах стан, Латвія12; 7 років – Біло русь;
10 років – Мол до ва13, Грузія14, Лит ва). Од нак си с те ма об чис лен ня стро ку про жи -
ван ня осо би, яка пре тен дує на прий нят тя до гро ма дян ст ва, виз на чається по-різно -
му. Так, у Латвії п’ятирічний ценз осілості вста нов ле но тільки для осіб, вне се них
у так зва ний Регістр жи телів. При чо му їх п’ятирічний термін про жи ван ня по чи -
нається з 4 трав ня 1990 р. до дня по дан ня кло по тан ня про прий нят тя до гро ма дян -
ст ва. В той же час осо бам, які при бу ли до Латвії після 1 лип ня 1992 р., цей термін
об чис люється з мо мен ту от ри ман ня доз во лу на постійне про жи ван ня (ст. 12).
В Ес тонії діє пра ви ло, відповідно до яко го осо ба, яка ба жає на бу ти ес тонсь ке гро -
ма дян ст во, по вин на про жи ва ти в Ес тонії до дня по дан ня за яви про на бут тя гро ма -
дян ст ва не мен ше вось ми років на підставі ви да на про жи ван ня чи пра ва на про -
жи ван ня, з них п’ять ос танніх років – постійно (ст.6).

Звер тає на се бе ува гу і те, що більшість по ст ра дянсь ких дер жав при пу с -
кається мож ли вості ско ро чен ня терміну укорінен ня або вста нов лен ня ви нятків
що до цієї ви мо ги. 

При виз на ченні ви нятків що до цен зу осідлості в за ко нах про гро ма дян ст во по -
ст ра дянсь ких дер жав вра хо ва но ба га то чин ників, се ред яких і національ но-
етнічний. Так, у Кир гиз стані ви мо га про п’ятирічний ценз осідлості не по ши -
рюється на осіб кир гизсь кої національ ності, що про жи ва ють за ме жа ми ре с -
публіки (ст. 21 За ко ну), а в Ка зах стані – на осіб, що ви му ше но по ки ну ли те ри -
торію Ка зах ста ну з політич них мо тивів, та їхніх на щадків, як що во ни по вер ну ли -
ся для постійно го про жи ван ня в Ре с публіку Ка зах стан як на істо рич ну Батьківщи -
ну (ст. 16 За ко ну).

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, мож на зро би ти вис но вок, що на сьо годні не існує і
од но знач ної відповіді на за пи тан ня, яким по ви нен бу ти термін постійно го про жи -
ван ня на те ри торії дер жа ви пе ред на ту ралізацією. Але че рез приз му міжна род но-
пра во вих актів (п. 3 ст. 6 Євро пейсь кої кон венції про гро ма дян ст во15, п. «в» ч. 2
ст. 1 Кон венції про ско ро чен ня без гро ма дян ст ва) мож на ствер д жу ва ти, що він не
по ви нен пе ре ви щу ва ти 10 років. А найбільш оп ти маль ним у су час них умо вах і
до статнім для вхо д жен ня осо би в но ве суспільство є, на на шу дум ку, п’ятирічний
термін.

По ст ра дянські дер жа ви по-різно му підхо дять і до інших умов на бут тя гро ма -
дян ст ва в по ряд ку на ту ралізації, зо к ре ма, до ви мо ги знан ня дер жав ної мо ви. Так,
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За кон Латвійської Ре с публіки «Про гро ма дян ст во» має цілий розділ, що сто -
сується по ряд ку пе ревірки знань латвійської мо ви. Вва жається, що осо ба во лодіє
латвійською мо вою, як що во на повністю ро зуміє інфор мацію по бу то во го і
офіційно го ха рак те ру; вільно мо же роз мов ля ти і відповіда ти на за пи тан ня по бу -
то во го ха рак те ру; мо же вільно чи та ти і ро зуміти будь-які тек с ти по бу то во го ха -
рак те ру, за ко ни та інші нор ма тивні ак ти, інструкції і пам’ят ки по бу то во го ха рак -
те ру; мо же на пи са ти ви клад на по бу то ву те му (ст. 20). Да ний підхід зу мов -
люється, во че видь, тим, що дер жа ва не ба жає прий ма ти но вих гро ма дян і на ма -
гається по бу ду ва ти етнічно чи с ту в національ но му відно шенні дер жа ву, що є гру -
бим по ру шен ням прав лю ди ни, в то му числі пра ва на гро ма дян ст во. 

Що до За ко ну Ук раїни «Про гро ма дян ст во Ук раїни», то в ньо му вель ми де мо -
кра тич но рег ла мен то ва на ви мо га знан ня дер жав ної мо ви. Вод но час не виз на че но
кри терії во лодіння дер жав ною мо вою чи її ро зуміння об ся гом, до статнім для
спілку ван ня. То му за ко но дав че за про ва д жен ня те с ту на пе ревірку рівня во лодіння
ук раїнською мо вою, на на шу дум ку, спри я ти ме на леж но му прак тич но му за сто су -
ван ню да ної ви мо ги.

На ступ ною ви мо гою для на ту ралізації є на явність за кон них дже рел існу ван -
ня. Втім у за ко нах про гро ма дян ст во де я ких по ст ра дянсь ких дер жав да на ви мо га
відсут ня (Вірменія, Ка зах стан, Та д жи ки с тан16), а в інших її рег ла мен тація об ме -
же на ли ше кон ста тацією на яв ності та кої ви мо ги (ст. 14 – Біло русь, ст. 21 – Кир -
гиз стан, ст. 12 – Лит ва, ст. 15 – Мол до ва, ст. 18 – Турк меністан та ін). Пев ний ви -
ня ток ста но вить За кон Ук раїни «Про гро ма дян ст во Ук раїни», де не тільки
фіксується да на ви мо га, а й вста нов люється ви черп ний пе релік за кон них дже рел
існу ван ня, а са ме: за робітна пла та, при бу ток від підприємниць кої діяль ності або
влас ності, пенсія, сти пендія, алімен ти, соціальні ви пла ти та до по мо га, власні
фінан сові за оща д жен ня або фінан со ва до по мо га від членів сім’ї, інших фізич них
та юри дич них осіб, що ма ють за конні до хо ди (ст. 1). 

Ви мо га ма ти такі дже ре ла існу ван ня, з од но го бо ку, є спра вед ли вою, оскільки
за її відсут ності дер жа ва зо бов’яза на бу де на да ва ти осо бам, які на ту ралізу ють ся,
ма теріаль ну до по мо гу. З іншо го бо ку, та ка осо ба мо же про жи ва ти три ва лий час в
дер жаві і ма ти ма теріальні труд нощі у зв’яз ку з втра тою ро бо ти, що є на сьо годні
зви чай ною си ту ацією. То му до цьо го пи тан ня тре ба підхо ди ти ди фе ренційо ва но.
З цьо го при во ду нам імпо нує дум ка Л. М. Аль бертіні та Ю. М. То ди ки: при до -
три манні осо бою ре ш ти ви мог на ту ралізації не мож на їй відмо ви ти в на бутті гро -
ма дян ст ва тільки то му, що в да ний мо мент во на за знає еко номічних труд нощів17.

За га лом слід ви хо ди ти з то го, що кож на дер жа ва са ма вирішує, які умо ви має
ви ко на ти осо ба, що на ту ралізується, а це, в свою чер гу, зу мов лює їх різно -
манітність. До сить своєрідни ми є такі ви мо ги: 1) знан ня історії та ос нов кон сти -
туції, на явність будь-яко го не ру хо мо го май на (Грузія); 2) знан ня тек с ту дер жав но -
го гімну (Латвія); 3) скла ден ня при ся ги на вірність дер жаві (Вірменія, Ес тонія,
Мол до ва).

Що до ос тан ньої ви мо ги, то вітчиз няні пра во знавці слуш но на го ло шу ють на
не обхідності її віднов лен ня в чин но му за ко но давстві, як це бу ло пе ред ба че но в За -
коні «Про гро ма дян ст во Ук раїнської дер жа ви» від 2 лип ня 1918 р.18 Це да ло б
мож ливість підня ти рівень мо раль но го ас пек ту гро ма дян ст ва та підви щи ти йо го
ав то ри тет.

По ряд з на ту ралізацією в за ко но давстві ок ре мих по ст ра дянсь ких дер жав пе -
ред ба че на реєстрація. Ця пра во ва но вація закріпле на в за ко нах про гро ма дян ст во
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Ре с публіки Біло русь (ст.12) та Та д жикіста ну (ст.21). Так, пра во на от ри ман ня гро -
ма дян ст ва Ре с публіки Біло русь в по ряд ку реєстрації ма ють осо би, які постійно
про жи ва ли на те ри торії Ре с публіки, але виїха ли за її межі до вве ден ня в дію За -
ко ну про гро ма дян ст во. Ці осо би по винні ма ти до ка зи своєї на леж ності до гро ма -
дян ст ва СРСР та не пе ре бу ва ти в гро ма дянстві інших дер жав.

По своїй сут ності реєстрація – це спро ще на про це ду ра прий нят тя до гро ма -
дян ст ва. Са ме то му в За коні про гро ма дян ст во Російської Фе де рації від 31 трав ня
2002 р.19, на відміну від За ко ну про гро ма дян ст во від 28 ли с то па да 1991 р., де
була пе ред ба че на реєстрація, вста нов ле но за галь ний та спро ще ний по ря док
прийнят тя до гро ма дян ст ва (ст.ст. 13-14). Закріплен ня на рівні за ко ну двох по нять
«за галь ний» та «спро ще ний» по ря док прий нят тя до гро ма дян ст ва в Російській
Фе де рації по лег шує їх ро зуміння.

Що до спро ще ної на ту ралізації, то во на в за ко но давстві більшості по ст ра -
дянсь ких дер жав не є са мостійною підста вою на бут тя гро ма дян ст ва. Це ли ше вид
по лег ше ної на ту ралізації. Во на за сто со вується до осіб, на яких, як пра ви ло, не по -
ши рю ють ся такі умо ви на ту ралізації: 1) без пе рерв не про жи ван ня на за кон них
підста вах на те ри торії дер жа ви; 2) во лодіння дер жав ною мо вою або її ро зуміння
в об сязі, до стат нь о му для спілку ван ня; 3) на явність за кон них дже рел до існу ван -
ня. До речі, умо ви на ту ралізації, що ви су ва ють ся по ст ра дянсь ки ми дер жа ва ми, є
різни ми, єди них кри теріїв не існує. Во ни мо жуть як об ме жу ва ти мож ли вості на -
ту ралізації, так і по лег шу ва ти її. Окрім цьо го, за ко но дав ст вом су час них дер жав
умо ви на ту ралізації ди фе ренціюють ся за леж но від: 1) ста ту су осо би (іно зе мець
чи осо ба без гро ма дян ст ва); 2) спеціаль но го ста ту су (на дан ня ста ту су біжен ця чи
при тул ку); 3) цивільно го ста ну (пе ре бу ван ня в шлюбі з гро ма дя ни ном відповідної
дер жа ви).

Слід та кож зва жи ти на те, що в за ко но давстві більшості дер жав, у то му числі
й в Ук раїні, відсут ня пря ма вказівка на спро ще ну на ту ралізацію, але це не оз на -
чає, що во на не знай ш ла в ньо му сво го закріплен ня. Най частіше в за ко но давстві
спро ще ний по ря док пе ред ба чається при звер ненні з про хан ням про на ту ралізацію
осо би, по друж жя якої має гро ма дян ст во відповідної дер жа ви. Так, в Ук раїні по -
друж жя звільняється від цен зу осілості як ви мо ги на ту ралізації, од нак за пев них
умов. Ци ми умо ва ми є, по-пер ше, пе ре бу ван ня осо би у шлюбі з гро ма дя ни ном
Ук раїни терміном по над два ро ки, у то му числі як що та кий шлюб при пи нив ся
внаслідок смерті гро ма дя ни на Ук раїни, і по-дру ге – постійне про жи ван ня в Ук -
раїні на за кон них підста вах. Оче вид но, ви мо га терміну про жи ван ня в шлюбі з
гро ма дя ни ном Ук раїни по над два ро ки пе ред ба че на для за побіган ня зло вжи вань
цією мож ливістю на бут тя гро ма дян ст ва.

Пільгові умо ви (тоб то спро ще на на ту ралізація) в по ст ра дянсь ких дер жа вах
пе ред ба чені для осіб, які ма ють виз начні за слу ги пе ред дер жа вою або прий нят тя
яких до гро ма дян ст ва ста но вить дер жав ний інте рес. Тим ча сом, гро ма дян ст во Ес -
тонії за виз начні за слу ги на дається ли ше в ме жах кво ти (не більше 10 осіб про тя -
гом ро ку) (ст.10); у Литві прий нят тя до гро ма дян ст ва за виз начні за слу ги пе ред -
ба че но ст.16 За ко ну про гро ма дян ст во, яка має на зву «Прий нят тя до гро ма дян ст -
ва як ви ня ток».

Звер тає на се бе ува гу і те, що в кон сти туціях ок ре мих по ст ра дянсь ких дер жав
для осіб корінно го ет но су вста нов ле но спро ще ний по ря док прий нят тя до гро ма -
дян ст ва. Так, ч.3 ст.50 Кон сти туції Кир гизь кої Ре с публіки виз на чає: «Кир ги зи, що
про жи ва ють за ме жа ми Кир гизь кої Ре с публіки, не за леж но від на яв ності гро ма -
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дян ст ва іншої дер жа ви, ма ють пра во на бу ти гро ма дянт сво Кир гизь кої Ре с публіки
в спро ще но му по ряд ку». Близь ке за змістом по ло жен ня містить ся в Кон сти туції
Вірменії: вірме ни за національністю на бу ва ють гро ма дян ст во Ре с публіки
Вірменія в спро ще но му по ряд ку (ст.11.3). З од но го бо ку, це є не ба жа ним яви щем,
бо сприяє роз вит ку націоналізму в дер жаві. З іншо го бо ку, це мож на роз гля да ти
як один із за собів за хи с ту дер жа вою сво го ет но су. Що до Ук раїни, то її ос нов ний
за кон не тільки не ви ма гає на дан ня привілеїв у на бутті гро ма дян ст ва етнічним ук -
раїнцям, а в ч. 2 ст. 24 пря мо за бо ро няє на да ва ти будь-які привілеї за оз на кою
етнічно го по хо д жен ня. І на решті, нор ми, які виз на ча ють спро ще ну на ту ралізацію
в Ук раїні, роз по ро шені по всій ст. 9 За ко ну «Про гро ма дян ст во Ук раїни», в якій
йдеть ся і про за галь ний по ря док на ту ралізації. Вва жаємо за доцільне чітко про ве -
с ти в За коні роз ме жу ван ня норм, які виз на ча ють за галь ну і спро ще ну на ту -
ралізацію та закріпи ти їх в ок ре мих стат тях, як це зроб ле но у Фе де раль но му за -
коні Російської Фе де рації про гро ма дян ст во (ст.14).

На дан ня пільго вих умов у на бутті гро ма дян ст ва осо бам корінно го ет но су
вста нов ле но і в ок ре мих за ко нах про гро ма дян ст во по ст ра дянсь ких дер жав (Біло -
русь – ст.14, Вірменія – ст.13, Кир гиз стан – ст.21, Латвія – ст.13). Так, згідно зі
ст.13 Латвійсько го за ко ну про гро ма дян ст во в по ряд ку «по за чер го вої на ту -
ралізації» до гро ма дян ст ва Латвії прий ма ють ся осо би: один з батьків яких ла тиш
або лів і які постійно про жи ва ють в Латвії або ре патріюють до Латвії і їх дру жи -
ни, як що во ни пе ре бу ва ють у шлюбі не мен ше 10 років; які бу ли гро ма дя на ми ко -
лиш нь о го СРСР та їх на щад ки на мо мент на бран ня чин ності За ко ном про гро ма -
дян ст во, які про жи ва ють у Латвії та які відповідно до ст.1 За ко ну про піддан ст во
від 23 серп ня 1919 р. мог ли пре тен ду ва ти на гро ма дян ст во Латвії, але не ви ко ри -
с та ли це пра во, а та кож по друж жя цих осіб, як що во ни пе ре бу ва ють у шлюбі не
мен ше 10 років. За зна чені осо би ви ве дені з під дії ціло го ря ду об ме жень, пе ред -
ба че них для прий нят тя до гро ма дян ст ва Латвії.

От же, із за зна че них ви ще по зицій пра во ве ре гу лю ван ня двох го ло вних підстав
на бут тя гро ма дян ст ва по ст ра дянсь ких дер жав (філіації та на ту ралізації) є ба га то -
варіант ним і навіть спільним мо мен там вла с тиві свої особ ли вості. Втім, не мож -
на по-справжнь о му зай ма ти ся про бле ма ти кою на бут тя гро ма дян ст ва по ст ра -
дянсь ких дер жав, до кінця пізна ти й зро зуміти йо го юри дич ну при ро ду без з’ясу -
ван ня сут ності інших склад них, іноді не од но знач них підстав на бут тя гро ма дян ст -
ва в дер жа вах, що ут во ри ли ся на те ре нах СРСР. Але це вже те ма іншої статті.
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В. Ф. КОР ШУН

ЗМІСТ ПРИН ЦИПІВ АДМІНІСТРА ТИВ НО-ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НО ГО УС Т РОЮ

Приділе но ува гу з’ясу ван ню сутнісних ха рак те ри с тик інсти ту ту адміністра тив -
но-те ри торіаль но го ус т рою, місця адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою в те -
ри торіальній ор ганізації дер жа ви, про аналізо ва но роль прин ципів адміністра тив но-
те ри торіаль но го ус т рою та виз на че но особ ли вості, які ха рак те ри зу ють адміністра -
тив но-те ри торіаль ний устрій як цілісну си с те му.

Клю чові сло ва: адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій, те ри торіаль на ор -
ганізація дер жа ви, прин цип, кон сти туційне пра во

Кор шун В.Ф. Со дер жа ние прин ци пов ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т -
рой ст ва

Вни ма ние уде ле но вы яс не нию су ще ст вен ных ха рак те ри с тик ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва, ме с та ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой -
ст ва в те ри ри то ри аль ной ор га ни за ции го су дар ст ва, про ана ли зи ро ва на роль прин ци пов
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва и оп ре де ле ны осо бен но с ти, ко то -
рые ха рак те ри зу ют ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва как еди ную си -
с те му. 

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция го су дар ст ва, прин цип, кон сти ту ци он ное пра во.
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Korshun Vitaliu. Principles of administrative territorial division
The article analyzes essential characteristics of administrative territorial division, its

place in territorial organization of the state and the role of administrative division principles.
This paper also defines peculiarities pertinent to the administrative and territorial division as
an integral system.

Key words: administrative and territorial division, territorial organization of the state,
principle, constitutional law.

Од ним із шляхів удо с ко на лен ня дер жа во тво рен ня є розв’язан ня ком плек су те -
ри торіаль них про блем на ос нові за сад пра во вої дер жа ви, зо к ре ма, про блем
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою.

Ве ли ке зна чен ня для ре фор му ван ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
Ук раїни, ма ють ос новні прин ци пи, які по кла де но в ос но ву адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїни, з’ясу ван ня їх ха рак те ру, зна чен ня і ме ханізму дії, а
та кож ви роб лені на їх ос нові кри терії для виз на чен ня оп ти маль них розмірів і
особ ли во с тей ок ре мих ла нок си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою.

Од ним із спо собів те ри торіаль ної ор ганізації Ук раїни є за про ва д жен ня
закріпле но го в Кон сти туції Ук раїни фун да мен таль но го прин ци пу ор ганізації та
здійснен ня дер жав ної вла ди шля хом її де цен т ралізації і ре фор му ван ням
відповідних рад у ре альні ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, оскільки ус пад ко ва -
на від ко лиш нь о го Ра дянсь ко го Со ю зу си с те ма «все влад дя Рад на род них де пу -
татів», що не пе ред ба ча ла поділу вла ди – ні го ри зон таль но го, ні вер ти каль но го, а
між різни ми лан ка ми си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою існу ва ли
відно си ни адміністра тив но го підпо ряд ку ван ня. Це оз на ча ло, що ор га ни вла ди
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць ни зо вої лан ки у відповідності з прин -
ци пом де мо кра тич но го цен т ралізму зна хо ди лись в підпо ряд ку ванні ор ганів вла -
ди, які ут во рені на те ри торії оди ниць се ред ньої лан ки, та ким же чи ном і ос танні
підпо ряд ко ву ва лись ви ще сто я щим ор га нам. 

Си с те му адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, як і те ри торіаль ний устрій
дер жа ви, сьо годні, слід роз гля да ти крізь приз му зовсім но вих, зміне них в про ти -
леж ний бік функцій дер жа ви і прин ципів ор ганізації і діяль ності всьо го дер жав -
но го апа ра ту, що склав ся за часів ра дянсь ко го періоду існу ван ня Ук раїни як скла -
до вої ча с ти ни партійно-ко манд ної си с те ми. З мо мен ту про го ло шен ня не за леж -
ності і са мостійності Ук раїни та закріплен ня в Кон сти туції Ук раїни дер жа ви
Украї ни як де мо кра тич ної, пра во вої, соціаль ної, в якій лю ди на, її жит тя, здо ров’я,
честь і гідність, не до тор каність і без пе ка виз на ють ся в Ук раїні най ви щою
соціаль ною цінністю, зміни ла ся вся си с те ма ко ор ди нат всьо го дер жав но го апа ра -
ту і всієї цілісної си с те ми дер жав но го ме ханізму. В пер шу чер гу зміни ли ся
функції на шої дер жа ви, і, як що, на пер ший по гляд, їх кількість чи на зва за ли ши -
ли ся май же незмінни ми, то зовсім іншим є їх зміст, їх сутнісні ха рак те ри с ти ки.

Адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій є істо рич но зу мов ле ним яви щем, ви -
то ки яко го ся га ють часів за ро д жен ня дер жав ної ор ганізації суспільства. За род ки
інсти ту ту бу ли спри чи нені еко номічни ми і політич ни ми чин ни ка ми, ма ли як су то
еко номічну ос но ву і ма теріаль ну ба зу, так і су то уп равлінське підґрун тя. Од нак
су час ний адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни має іншу при ро ду, але
є на сьо годні не до ско на лим і су пе реч ли вим. Для з’ясу ван ня сутнісних ха рак те ри -
с тик інсти ту ту адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою клю чо вим є йо го
офіційне виз на чен ня, що містить ся у відповідних пра во вих ак тах.
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Кон сти туційне закріплен ня інсти ту ту адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою мож на вва жа ти однією із за сад кон сти туційно го ла ду, хо ча і не закріпле но го
у відповідно му розділі Кон сти туції Ук раїни. Во на закріплює ли ше найбільш важ -
ливі за са ди адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою як особ ли во го дер жав но-
пра во во го інсти ту ту, які виз на ча ють йо го місце се ред інших дер жав но-пра во вих
інсти тутів, йо го зна чен ня і прин ци пи; ком пе тенцію дер жа ви по вста нов лен ню і
зміні адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою; пе релік най важ ливіших
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць, на які поділя ють ся те ри торія дер жа ви.

Кон сти туція Ук раїни до сить чітко виз на чає місце адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою, зо се ре д жу ю чи більшість відповідних норм в розділі про те -
ри торіаль ний устрій, що доз во ляє з усією упев неністю виріши ти пи тан ня про
місце адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою в те ри торіальній ор ганізації дер -
жа ви. Кон сти туція пев ною мірою фор му лює за вдан ня і прин ци пи адміністра тив -
но-те ри торіаль но го ус т рою, що знай ш ло своє ви ра жен ня в її пре ам булі, де сфор -
му ль о ва на ви ща ме та і го ловні за вдан ня ук раїнської дер жа ви, а та кож у стат тях, в
яких вка зані ос новні на прям ки діяль ності (функції) дер жа ви, перш за все в сфері
еко номічно го, соціаль но го і куль тур но го роз вит ку.

Кон сти туційні ос но ви адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою – це нор ми
Кон сти туції Ук раїни, які ре гу лю ють всі най важ ливіші пи тан ня адміністра тив но-
те ри торіаль но го ус т рою в інте ре сах здійснен ня най ви щої ме ти, го ло вних за вдань
і ос нов них функцій на шої дер жа ви. Адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій яв -
ляє со бою та ку су купність тісно пов’яза них між со бою еле ментів і відно син, яка
ви с ту пає по відно шен ню до інших си с тем національ но-дер жав но го ус т рою як
єди не ціле.

До чис ла пев них особ ли во с тей, які ха рак те ри зу ють адміністра тив но-те ри -
торіаль ний устрій як цілісну си с те му, мож на відне с ти:

– єдність і цілісність дер жав ної те ри торії (статті 2, 132 Кон сти туції Ук раїни);
– за галь на на прав леність адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, йо го

тісний зв’язок з ос нов ни ми функціями ук раїнської дер жа ви, із за вдан ня ми еко -
номічно го, соціаль но-куль тур но го роз вит ку;

– єди на си с те ма, яка скла ла ся в мас штабі Ук раїни взаємо пов’яза них те ри -
торіаль них ділень – адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць: Ав то ном на Ре с -
публіка Крим, об ласть, рай он, місто, рай он в місті, се ли ще і се ло;

– єдині ос новні прин ци пи, що ле жать в ос нові всьо го адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою дер жа ви;

– єдність си с те ми ор ганів місце вої вла ди і ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня,
ут во ре них відповідно до існу ю чо го адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою;

– са мостійність адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць.
Прин ци пи адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою – це керівні вихідні по ло -

жен ня, за са ди, що ле жать в ос нові вста нов лен ня та функціону ван ня внутрішньої
адміністра тив но-те ри торіаль ної ор ганізації дер жа ви, виз на ча ють її ха рак тер і
зміст, а та кож відо б ра жа ють певні за ко номірності діяль ності і роз вит ку адміні -
стра тив но-те ри торіаль них оди ниць, їх взаємовідно си ни між со бою та інши ми
інсти ту та ми дер жа ви.

Прин ци пи адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою закріплені на кон сти -
туційно му рівні в розділі ІХ Кон сти туції Ук раїни, хо ча інші нор ми Кон сти туції та -
кож містять прин ци пи те ри торіаль но го ус т рою як до пов нен ня і роз ши рен ня
змісту цьо го інсти ту ту. До них на ле жать прин ци пи уніта риз му, на род но го су ве -
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реніте ту, не по руш ності дер жав но го кор до ну та внутрішньої те ри торіаль ної
організації дер жа ви, тоб то ті за са ди, які вста нов лені стат тею 132 Кон сти туції
України, зо к ре ма, єдності та цілісності дер жав ної те ри торії, поєднан ня цен т -
ралізації і де цен т ралізації у здійсненні дер жав ної вла ди, зба лан со ва ності і соці -
аль но-еко номічно го роз вит ку регіонів, з ура ху ван ням їх істо рич них, еко номічних,
еко логічних, ге о графічних і де мо графічних особ ли во с тей, етнічних і куль тур них
тра дицій. 

Однією із форм ви ра жен ня дер жав но го су ве реніте ту є пра во те ри торіаль но го
вер хо вен ст ва, оскільки те ри торія є не тільки про сто ро вою ме жею дер жа ви, але і
скла дає ма теріаль ну ос но ву її діяль ності. Те ри торіаль не вер хо вен ст во оз на чає не -
об ме же не пра во дер жа ви здійсню ва ти су ве ренітет на всій те ри торії Ук раїни, ад -
же згідно зі стат тя ми 2, 132 Кон сти туції Ук раїни те ри торія Ук раїни в ме жах існу -
ю чо го кор до ну є єди ною, цілісною і не до тор ка ною. Важ ли вою фор мою ви ра жен -
ня су ве реніте ту, здійснен ня те ри торіаль но го вер хо вен ст ва є по вно ва жен ня по
вирішен ню пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою.

Один із за галь но виз на них прин ципів пра ва є прин цип не до тор ка ності і
цілісності дер жав ної те ри торії, що вип ли ває зі смис лу те ри торіаль но го вер хо вен -
ст ва дер жа ви. Цей прин цип не до тор ка ності і цілісності дер жав ної те ри торії має
відповідний кон сти туційний при пис. Як вста нов ле но ча с ти ною тре ть ою статті 2
Кон сти туції Ук раїни, «те ри торія Ук раїни в ме жах існу ю чо го кор до ну є цілісною і
не до тор ка ною». По нят тя цілісності оз на чає не при пу с тимість на силь ниць ко го
розчле ну ван ня дер жав ної те ри торії або за хоп лен ня та відторг нен ня (анексію) її
ча с ти ни, а не до тор каність зу мов лює, в пер шу чер гу, за бо ро ну будь-яко го по ся ган -
ня однієї дер жа ви на те ри торію іншої. 

Зі змісту ча с ти ни пер шої статті 2 Кон сти туції Ук раїни, згідно з якою су ве -
ренітет Ук раїни (дер жав ний су ве ренітет) по ши рюється на всю її те ри торію, та ча -
с ти ни дру гої статті 17, в якій йдеть ся, зо к ре ма про за хист су ве реніте ту, те ри -
торіаль ної цілісності і не до тор ка ності та кож вип ли ває кон сти туційна ви мо га не -
до тор ка ності і цілісності дер жав ної те ри торії. Крім то го, згідно з по ло жен ням
статті 132 Кон сти туції Ук раїни те ри торіаль ний устрій Ук раїни ґрун тується на за -
са дах єдності та цілісності дер жав ної те ри торії, поєднан ня цен т ралізації і де цен -
т ралізації у здійсненні дер жав ної вла ди, зба лан со ва ності соціаль но-еко номічно го
роз вит ку регіонів, з ура ху ван ням їх істо рич них, еко номічних, еко логічних, ге о -
графічних і де мо графічних особ ли во с тей, етнічних і куль тур них тра дицій. 

Прин ци пом адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою та кож є за без пе чен ня
найбільш по вно го за до во лен ня соціаль них по треб на се лен ня, їх куль тур но-по бу -
то вих по треб і за питів. Цей прин цип раніше вза галі не вка зу вав ся в літе ра турі з
пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, оскільки він ніко ли спеціаль но
ніде не вка зу вав ся в нор ма тив них ак тах і ма теріалах, які пов’язані з про ве ден ням
рай о ну ван ня. Але в про цесі здійснен ня адміністра тив но го рай о ну ван ня, особ ли -
во ни зо во го, вра хо ву ва лись кон кретні об ста ви ни, які пов’язані з розміщен ням
соціаль но-куль тур них, по бу то вих, ко му наль них та інших ус та нов. 

Так при ство ренні об ла с тей і ок ругів вра хо ву ва лись інте ре си куль тур но-по бу -
то во го об слу го ву ван ня на се лен ня, а вве ден ня рай онів доз во ли ло знач но на бли зи -
ти до на се лен ня, особ ли во до се лян, різні ус та но ви, які об слу го ву ва ли сільське
на се лен ня, зо к ре ма лікарні, ве те ри нарні і аг ро номічні пунк ти, поч то во-те ле -
графні кон то ри, які раніше бу ли відірвані від во лості, і це тяг ло за со бою певні
труд нощі для на се лен ня. яке об слу го ву ва лось. 
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Свідчен ням цьо го є ста ти с тичні дані, які ха рак те ри зу ють ос новні по каз ни ки
роз вит ку «ме режі» охо ро ни здо ров'я, освіти, куль ту ри, по бу то во го об слу го ву ван -
ня, а та кож об сяг по бу то вих по слуг за перші де сять років існу ван ня не за леж ної
Ук раїни. На при клад, капітальні вкла ден ня в будівництво ко му наль них
підприємств, ус та нов на уки, куль ту ри, охо ро ни здо ров'я, освіти, ми с тецтва скла -
да ло 9,5% від за галь ної су ми капіталь них вкла день в на род не гос по дар ст во. З од -
но го бо ку, це го во рить про до сить ве ликі зу сил ля з бо ку дер жа ви для по кра щен -
ня об слу го ву ван ня на се лен ня і їх за без пе чен ня соціаль ни ми по слу га ми, з іншо го
бо ку, – про об ме жені мож ли вості в цьо му відно шенні че рез істо ричні умо ви, що
скла ли ся на про тязі до сить три ва ло го періоду ча су. 

Але в по даль шо му відповідне пи тан ня ста ло ге не раль ним век то ром еко -
номічно го і соціаль но го роз вит ку дер жа ви, свідчен ням чо го є здійснен ня ве ли ких
соціаль них за ходів, які ма ли за галь ну орієнтацію гос по дарсь ко го роз вит ку країни
на пер спек ти ву і бу ли на прав лені на підви щен ня до б ро бу ту на ро ду, зо к ре ма роз -
ши рен ня жит ло во-ко му наль но го і куль тур но-по бу то во го будівництва, по кра щен -
ня охо ро ни здо ров’я, роз ви ток освіти.

Послідо вне здійснен ня цьо го прин ци пу адміністра тив но-те ри торіаль но го ус -
т рою, тісно пов’яза но го з за без пе чен ням ефек тив но го об слу го ву ван ня на се лен ня
всіма ви да ми соціаль них по слуг, ви ма гає то го, щоб при вста нов ленні те ри -
торіаль них кор донів всім ка те горіям на се лен ня був за без пе че ний од на ко вий до -
ступ і од на кові мож ли вості ко ри с ту ва ти ся всім ком плек сом соціаль них по слуг на
місцях, які інко ли ще існу ють на місцях у зв’яз ку з відо мчою відо крем леністю.

У су час них умо вах здійснен ня зга да но го прин ци пу на прак тиці ви ма гає вра -
ху ван ня ціло го ря ду фак торів, які пов’язані з кон крет ни ми умо ва ми ок ре мих об -
ла с тей, міст і рай онів, ке ру ю чись при цьо му за галь ним по ло жен ням про ство рен -
ня оп ти маль них умов для соціаль но-по бу то во го і куль тур но го об слу го ву ван ня на -
се лен ня да ної те ри торії. Не вра ху ван ня те ри торіаль но го мо мен та, а та кож тієї об -
ста ви ни, що не до статній роз ви ток будь-яко го еле мен ту соціаль но-по бу то вої
інфра с т рук ту ри, в то му числі і відста ван ня в жит ло во му будівництві, мо же при -
зве с ти до роз вит ку не ба жа них соціаль них явищ в те ри торіаль но му плані, на при -
клад відтік пра цез дат но го на се лен ня і то що.

Зви чай но, кож на га лузь сфе ри об слу го ву ван ня – освіта, охо ро на здо ров’я,
куль ту ра, служ ба по бу ту – має свої те ри торіальні особ ли вості, які обу мов лені
розміщен ням відповідних ус та нов і підприємств, оціни ти які сто сов но до умов
жит тя то го чи іншо го регіону не про сто. По зи тив не зна чен ня, як відміча лось в
еко номічній літе ра турі, мо жуть ма ти ком плексні ха рак те ри с ти ки соціаль но-по бу -
то вої інфра с т рук ту ри, за до по мо гою яких мож на бу ло б аб ст ра гу ва тись від га лу -
зе во го підхо ду до оцінки умов жит тя на се лен ня і в якійсь мірі вра ху ва ти всі ос -
новні по тре би на се лен ня тієї чи іншої адміністра тив но-те ри торіаль ної оди ниці1. 

Роз ви ток сфе ри об слу го ву ван ня в сільсько му рай оні ба га то в чо му виз на -
чається тим, яке по се лен ня є йо го адміністра тив ним цен т ром. Соціологічні
досліджен ня, які про ве дені ще ра дянсь ки ми де мо гра фа ми, по ка зу ють, що суттєва
різни ця ха рак те ри с тик рай он них центрів слу жать по каз ни ком нерівності умов об -
слу го ву ван ня і їх до ступ ності для на се лен ня різних рай онів, а та кож нерівності
якості ви ко нан ня рай о но у тво рю ю чих функцій по се лен ня ми, які є рівни ми за
адміністра тив ним ста ту сом2. То му є доцільним здійсню ва ти курс на об ме жен ня
рос ту ве ли ких міст, і роз ви ва ти си с те му ба га то функціональ них об слу го ву ю чих
центрів, оскільки та кількість об лас них і ре с публікансь ких міст яв но не ви с та чає
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для ор ганізації всебічно го об слу го ву ван ня на се лен ня на всій те ри торії на шої
країни.

Прин ци пи те ри торіаль ної ор ганізації відо б ра жа ють об’єктив но існу ючі ри си,
які ха рак те ри зу ють дер жав ну те ри торію і ба зу ють ся на та ких ус то ях суспільства,
як еко номічні і політичні ос но ви, національ но-дер жав ний устрій і де мо кра тич на
ор ганізація дер жа ви. Ор ганізація те ри торії виз на чається та ки ми прин ци па ми, які
в найбільшо му сту пені відповіда ють інте ре сам груп чи ок ре мих гро ма дян. Бу ду -
чи од ним із най важ ливіших еко номічних фак торів, те ри торія скла дає ча с ти ну ма -
теріаль ної ба зи дер жав но го су ве реніте ту, слу гує про сто ро вою ос но вою еко -
номічної діяль ності дер жа ви, і ра зом з тим є ме жею здійснен ня дер жав ної вла ди. 

Дер жа ва ор ганізує свою те ри торію на базі прин ципів рай о ну ван ня, си с те ма
яких відо б ра жає всю ба га то манітність зв’язків, які існу ють у сфері те ри торіаль -
ної ор ганізації. Слід роз ме жо ву ва ти за галь не по нят тя те ри торіаль но го прин ци пу
дер жа ви і кон кретні прин ци пи, що ха рак те ри зу ють ор ганізацію дер жав ної те ри -
торії. По нят тя «те ри торіаль ний прин цип» вжи вається для по зна чен ня про сто ро -
вої сфе ри по бу до ви дер жав но го апа ра ту, для ви ра зу те ри торіаль но го мас шта бу
діяль ності як апа ра ту в ціло му, так і йо го ча с тин. Дія те ри торіаль но го прин ци пу
в ор ганізації дер жав но го апа ра ту зна хо дить втілен ня в то му, що всі йо го лан ки бу -
ду ють ся у відповідності з дер жав но-те ри торіаль ним поділом.

Інко ли те ри торіаль ний прин цип має більш ши ро ке зна чен ня, ко ли він роз гля -
дається не як один із по каз ників струк ту ри дер жав но го апа ра ту і йо го ор ганів, а
як фак тор ор ганізації і діяль ності дер жа ви в ціло му, вклю ча ю чи йо го еко номічну,
національ ну, політич ну ор ганізацію. Ши ро ку сфе ру дії те ри торіаль но го прин ци -
пу виз на чає зна чен ня те ри торії як єди ної про сто ро вої ба зи дер жа ви, дією яко го
охоп люється вся струк ту ра дер жа ви.

Існу ван ня єди но го те ри торіаль но го прин ци пу по бу до ви дер жа ви пе ред ба чає
на явність ря ду кон крет них прин ципів ор ганізації дер жав ної те ри торії, які ма ють
різний зміст – еко номічний, ге о графічний, політич ний і т.д., які но сять пра во вий
ха рак тер, оскільки закріплені в по ло жен нях нор ма тив но-пра во вих актів, що ре гу -
лю ють дер жав ну ор ганізацію те ри торії.

Прин ци пи те ри торіаль ної ор ганізації втілю ють ся не ли ше в по бу дові
адміністра тив но-те ри торіаль ної си с те ми, а й в ор ганізації апа ра ту дер жав ної вла -
ди і в ус т рої всіх форм національ них ут во рень. Хо ча за своїм змістом ці прин ци -
пи зво дять ся зви чай но до прин ципів адміністра тив но-те ри торіаль но го поділу, як
єди них по ло жень, які найбільш уза галь не но ха рак те ри зу ють те ри торіаль ну
струк ту ру дер жа ви, хо ча своєю дією во ни охоп лю ють менш ши ро ку сфе ру відно -
син, ніж це охоп люється по нят тям те ри торіаль ної ор ганізації.

Такі найбільш за гальні прин ци пи адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою,
які ви роб лені в прак тиці дер жав но го будівництва на шої країни. По даль ше удо с -
ко на лен ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою та про ве ден ня ре фор ми
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою і пе рехід до но вої си с те ми адміністра -
тив но-те ри торіаль но го ус т рою мо же бу ти ефек тив ним ли ше за умо ви чітко го виз -
на чен ня прин ципів те ри торіаль ної ор ганізації дер жа ви і їх поєднан ня з прин ци -
па ми адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, які на да дуть змо гу виз на чен ня
чітких кри теріїв для виз на чен ня оп ти маль них розмірів кож ної лан ки адміністра -
тив но-те ри торіаль них оди ниць, в ме жах яких і ство рю ють ся відповідні ор га ни
дер жав ної вла ди і місце во го са мо вря ду ван ня для здійснен ня дер жа вою своїх
функцій і за вдань на місцях.
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Н. В. КРАВ ЧЕН КО

СТА НОВ ЛЕН НЯ ІНСТИ ТУ ТУ ВІТЧИЗ НЯ НО ГО ОМ БУД СМА НА З ПРАВ
ІНВАЛІДІВ: ІМПЛЕ МЕН ТАЦІЯ МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВИХ ПРИН ЦИПІВ

Дослідже но ста нов лен ня та роз ви ток інсти ту ту Уря до во го упов но ва же но го з
прав інвалідів як од но го з ме ханізмів імпле мен тації в ук раїнське за ко но дав ст во прин -
ципів Кон венції про пра ва інвалідів. Про аналізо ва но за ко но дав ст во Ук раїни з точ ки зо -
ру втілен ня цих прин ципів та як пра во ву пе ре ду мо ву фор му ван ня пра во во го ста ту су
вітчиз ня но го ом буд сма на з прав інвалідів.

Клю чові сло ва: прин ци пи пра ва, кон венція, ом буд сман, пра ва інвалідів.

Крав чен ко Н.В. Ста нов ле ние ин сти ту та оте че ст вен но го ом буд сма на по пра вам
ин ва ли дов: им пле мен та ция меж ду на род но-пра во вих прин цы пов

Изу че но ста нов ле ние и раз ви тие ин сти ту та Пра ви тель ст вен но го упол но мо чен но -
го по пра вам ин ва ли дов как од но го из ме ха низ мов им пле мен та ции в ук ра ин ское за ко но -
да тель ст во прин ци пов Кон вен ции о пра вах ин ва ли дов. Про ана ли зи ро ва но за ко но да -
тель ст во Ук ра и ны с точ ки зре ния осу ще ств ле ния этих прин ци пов и как пра во вые пред -
по сыл ки фор ми ро ва ния пра во во го ста ту су оте че ст вен но го ом буд сма на по пра вам ин -
ва ли дов. 

Клю че вые сло ва: прин ци пы пра ва, кон вен ция, ом буд сман, пра ва ин ва ли дов.

Kravchenko Nadia. Formation the national institute of ombudsman on handicapped
persons rights: implementation of international and legal principles 

The formation and development of the Institute of Government Commissioner for rights
of the disabled as a mechanism for implementation in Ukrainian law principles of the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities are investigated. The current legislation
of Ukraine in terms of implementation of these principles and as a legal prerequisite for the
formation of the legal status of the national ombudsman for the Disability Rights are analyzed
in the article.

Key words: principles of law, convention, ombudsman, rights of the disabled.

Кон сти туційне закріплен ня прав і сво бод лю ди ни як най ви щої цінності та їх
відповідність нор мам міжна род но го пра ва є однією з важ ли вих оз нак де мо кра тич -
ної, соціаль ної дер жа ви. Відповідно до ст. 24 Кон сти туції Ук раїни усі гро ма дя ни
ма ють рівні кон сти туційні пра ва і сво бо ди та є рівни ми в своїх мож ли во с тях пе -
ред за ко ном. Цією нор мою вітчиз ня ний за ко но да вець закріпив один з го ло вних
прин ципів пра во вої, де мо кра тич ної дер жа ви – прин цип рівності, який оз на чає
рівність кож ної осо би, яка зна хо дить ся на те ри торії Ук раїни, пе ред за ко ном. 

Од нак, на жаль, в ук раїнсько му суспільстві, як і в усіх інших, існує знач на
кількість осіб з особ ли ви ми по тре ба ми, які пов’язані зі ста ном їх фізич но го здо -
ров’я. Так, на при клад, у ве ресні 2013 р. у Вінницькій об ласті про жи ва ло більше

153Юридичні і політичні науки

© КРАВ ЧЕН КО Надія Ва леріївна – го ло вний спеціаліст де пар та мен ту соціаль ної
політи ки Вінниць кої об лас ної дер жав ної адміністрації



6000 ли ше дітей-інвалідів1, та ще більше – по внолітніх інвалідів. Ці гро ма дя ни,
крім своїх особ ли вих по треб, ча с то зустріча ють ся з не при сто со ва ним умо ва ми
для сво го по вноцінно го існу ван ня у суспільстві. До та ких умов на ле жать, зо к ре -
ма, не до стат ня кількість пан дусів в адміністра тив них будівлях, об ме же ний до -
ступ інвалідів до спеціаль них місць для пар ку ван ня ав то мобілів, не мож ливість
пра цев ла ш ту ван ня осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли во с тя ми, ве ли ка чер -
говість на за без пе чен ня са на тор но-ку рорт ним ліку ван ням та спе цав то т ран с пор -
том то що. Усе це при зво дить до не пря мої дис кримінації інвалідів та об ме жен ня
їх прав, не зва жа ю чи на певні про гре сивні зміни, що відбу ли ся в Ук раїні ос -
танніми ро ка ми. 

Різні ас пек ти пе ре ра хо ва них та інших про блем пра во во го за хи с ту прав
інвалідів аналізу ва лись в на уко вих до роб ках О. Вінгловсь кої, В. До га до ва, Ю. Го -
ро дець кої, К. За ко мор ної, О. Мар це ля ка, О. Мо чульсь кої, В. Мос ка лен ко, П. Пи -
ли пен ко, К. Ру до го, Н. Ста ховсь кої, В. Тем чен ко, О. Яро шен ко, Я. Ясь ке вич та
інших дослідників. 

На шля ху збли жен ня вітчиз ня но го за ко но дав ст ва із за ко но дав ст вом Євро пи
що до за без пе чен ня прав інвалідів Ук раїна ра тифіку ва ла 16.12.2009 р. Кон венцію
про пра ва інвалідів (далі – Кон венція) і Фа куль та тив ний про то кол до неї, що на -
бра ли чин ності для на шої дер жа ви 06.03.2010 р.2

Тлу мач ний слов ник В. Да ля містить та ке виз на чен ня прин ци пу – це на уко ве
та мо раль не на ча ло, пра ви ло, ос но ва, від якої не відхо дять3. І. Кант пи сав, що
прин ци пи роб лять за ко но дав ст во зро зумілим для кож но го і тим са мим спро щу -
ють йо го4. Де не має прин ципів, вва жає В. Нер се сянц, там не має і пра ва5. 

З точ ки зо ру О. Ко пи лен ка, прин цип – це вихідне по ло жен ня те орії, вчен ня,
на уки, світо гля ду; цен т раль не по нят тя, виз на чаль на ідея, що по ши рюється на всі
яви ща знань у га лузі, де цей прин цип аб ст ра го ва ний6.

На дум ку інших вітчиз ня них вче них, прин ци пи – це керівні ідеї, які ха рак те -
ри зу ють зміст пра ва, йо го сутність і при зна чен ня в суспільстві. З од но го бо ку, во -
ни ви ра жа ють за ко номірності пра ва, а з іншо го – найбільш за гальні нор ма, які
діють у всій сфері пра во во го ре гу лю ван ня і по ши рю ють ся на всі суб’єкти7.

Прин ци пи пра ва, на дум ку С. Алексєєва, – це ви ра жені в праві вихідні нор ма -
тив но-пра вові за са ди, що ха рак те ри зу ють йо го ос но ви та зміст, закріплені в ньо -
му за ко номірності суспільно го жит тя8. 

Прин ци пи пра ва ви с ту па ють як своєрідна не су ча кон ст рукція, на якій ба зу -
ють ся і ре алізу ють ся не тільки ок ремі нор ми пра ва, інсти ту ти і га лузі пра ва, а й
вся си с те ма пра ва. Від сту пе ня їх до три ман ня в прямій за леж ності зна хо дить ся
рівень склад ності, стабільності й ефек тив ності всієї пра во вої си с те ми9.

З підпи сан ням Кон венції Ук раїни взя ла обов’язок до три му ва ти ся та ких прин -
ципів: прин цип по ва ги до при та ман ної лю дині гідності, її осо би с тої са -
мостійності, зо к ре ма сво бо ди ро би ти влас ний вибір, і не за леж ності; прин цип не -
дис кримінації; прин цип по вно го й ефек тив но го за лу чен ня та вклю чен ня інвалідів
до суспільства; прин цип по ва ги до особ ли во с тей інвалідів і прий нят тя їх як ком -
по нен та людсь кої різно манітності й ча с ти ни люд ст ва; прин цип рівності; прин цип
до ступ ності; прин цип рівності чо ловіків і жінок; прин цип по ва ги до та ких
здібно с тей дітей-інвалідів, які роз ви ва ють ся, прин цип по ва ги до пра ва дітей-
інвалідів зберіга ти свою індивіду альність.

За зна чені прин ци пи в тій чи іншій мірі знай ш ли відо б ра жен ня в Кон сти туції
та за ко нах Ук раїни. Так. відповідно до Кон сти туції Ук раїни усі лю ди є вільні і
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рівні у своїй гідності та пра вах. Пра ва і сво бо ди лю ди ни є невідчу жу ва ни ми та не -
по руш ни ми (ст. 21). Відповідно до ст. 23 Кон сти туції Ук раїни, кож на лю ди на має
пра во на вільний роз ви ток своєї осо би с тості, як що при цьо му не по ру шу ють ся
пра ва і сво бо ди інших лю дей, та має обов'яз ки пе ред суспільством, в яко му за без -
пе чується вільний і всебічний роз ви ток її осо би с тості. Ці нор ми Ос нов но го За ко -
ну Ук раїни на най ви що му юри дич но му рівні відо б ра жа ють один з ос нов них
прин ципів Кон венції – прин цип по ва ги до при та ман ної лю дині гідності, її осо би -
с тої са мостійності, зо к ре ма сво бо ди ро би ти влас ний вибір, і не за леж ності. 

На втілен ня прин ципів Кон венції та ст. ст. 21, 23, 24 Кон сти туції Ук раїни у За -
коні Ук раїни «Про за са ди за побіган ня та про тидії дис кримінації в Ук раїні» від
06.09.2012 р. виз на че но, що прин цип не дис кримінації пе ред ба чає не за леж но від
пев них оз нак за без пе чен ня рівності прав і сво бод осіб та/або груп осіб; за без пе -
чен ня рівності пе ред за ко ном осіб та/або груп осіб; по ва гу до гідності кож ної лю -
ди ни; за без пе чен ня рівних мож ли во с тей осіб та/або груп осіб10. Ци ми нор ма ми
Ук раїна на за ко но дав чо му рівні виз нає, що всі осо би є рівни ми пе ред за ко ном і
ма ють пра во на рівний за хист за ко ну й рівне ко ри с ту ван ня ним без будь-якої дис -
кримінації, за бо ро няє будь-яку дис кримінацію за оз на кою інвалідності й га ран тує
інвалідам рівний та ефек тив ний пра во вий за хист від дис кримінації на будь-яко му
ґрунті.

Прин цип по вно го й ефек тив но го за лу чен ня та вклю чен ня інвалідів до
суспільства (ст. ст. 29, 30 Кон венції), який виз на чає, що інваліди ма ють пра во бра -
ти участь у політич но му та суспільно му житті, у куль тур но му житті, про ве денні
дозвілля й відпо чин ку та за нят тях спор том11, вітчиз ня ний пар ла мент відо б ра зив
у ви бор чо му за ко но давстві, у За ко нах Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще -
ності інвалідів в Ук раїні» від 21.03.1991 р., «Про політичні партії» від
05.04.2001 р., «Про про фесійні спілки, їх пра ва та га рантії діяль ності» від
15.09.1999 р., «Про фізич ну куль ту ру і спорт» від 24.12.1993 р. то що. 

Пер ший з цієї низ ки за конів, окрім то го, відо б ра жає прий няті Ге не раль ною
Асам б леєю ООН 20 груд ня 1993 р. стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних мож -
ли во с тей для інвалідів, в яких дається виз на чен ня терміну «за без пе чен ня рівних
мож ли во с тей». Під ос таннім ро зуміється про цес, за вдя ки яко му різні си с те ми
суспільства і на вко лиш нь о го се ре до ви ща, такі, як об слу го ву ван ня, тру до ва
діяльність та інфор мація, ви яв ля ють ся до ступ ни ми для всіх, особ ли во інвалідів12. 

Прин цип до ступ ності оз на чає, що усі інваліди по винні ма ти до ступ, на рівні
з інши ми осо ба ми, до гро мадсь ких та адміністра тив них будівель, до за собів ма -
со вої інфор мації то що. Цей прин цип та кож закріпле но у За коні Ук раїни «Про ос -
но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні». Так, у йо го ст. 26 виз на че но, що
підприємства, ус та но ви та ор ганізації зо бов'язані ство рю ва ти умо ви для без пе -
реш код но го до сту пу інвалідів (у то му числі інвалідів, які ви ко ри с то ву ють за со би
пе ре су ван ня та со бак-по во дирів) до об'єктів фізич но го ото чен ня. Влас ни ки та ви -
роб ни ки транс порт них за собів, ви роб ни ки та за мов ни ки інфор мації (дру ко вані за -
со би ма со вої інфор мації, те ле радіоор ганізації то що), опе ра то ри та про вай де ри те -
ле ко мунікацій по винні за без пе чу ва ти на дан ня по слуг і ви роб ництво про дук ту з
ура ху ван ням по треб інвалідів13. 

Прин цип рівності чо ловіків і жінок по ля гає в то му, що не за леж но від статі ма -
ють за без пе чу ва ти ся рівні пра ва та обов’яз ки інвалідів обох ста тей. Цей прин цип
знай шов ши ро ке відо б ра жен ня у Сімей но му ко дексі Ук раїни від 10.01.2002 р., а
особ ли во – у За коні Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей
жінок і чо ловіків» від 08.09.2005 р. 
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Віднос но нові та про гре сивні для на шо го суспільства з йо го за шка руб лою си -
с те мою ви хо ван ня прин ци пи – прин цип по ва ги до та ких здібно с тей дітей-
інвалідів, які роз ви ва ють ся, і прин цип по ва ги до пра ва дітей-інвалідів зберіга ти
свою індивіду альність – знай ш ли відо б ра жен ня у За коні Ук раїни «Про охо ро ну
ди тин ст ва» від 26.04.2001 р. (ст. ст. 9, 10, 19, 22, 26 ), у За коні Ук раїни «Про ре -
абілітацію інвалідів в Ук раїні» від 06.10.2005 р. (ст. ст. 23, 33 – 40), у За коні Ук -
раїни «Про дер жав ну соціаль ну до по мо гу інвалідам з ди тин ст ва та дітям-
інвалідам» від 16.11.2000 р. то що.

Зга дані нор ми вітчиз ня но го за ко но дав ст ва ста ли юри дич ною ба зою та ство ри -
ли пра вові пе ре ду мо ви ви ник нен ня в Ук раїні ом буд сма на з прав інвалідів. З ме -
тою по даль шої імпле мен тації прин ципів Кон венції, їх ши ро кої ре алізації та по -
глиб лен ня за без пе чен ня рівних прав і за кон них інте ресів осіб з об ме же ни ми мож -
ли во с тя ми Кабінет Міністрів Ук раїни ство рив но вий інсти тут – інсти тут Уря до -
во го упов но ва же но го з прав інвалідів (далі – Уря до вий упов но ва же ний)14.

Уря до вий упов но ва же ний при зна чається на по са ду та звільняється з по са ди
Кабіне том Міністрів Ук раїни за по дан ням Прем’єр-міністра Ук раїни та підпо ряд -
ко вується Кабіне тові Міністрів Ук раїни. Йо го по са да прирівнюється до пер шої
ка те горії по сад дер жав них служ бовців. Уря до вий упов но ва же ний має пра во бра -
ти участь з пра вом до рад чо го го ло су у засідан нях Кабіне ту Міністрів Ук раїни під
час роз гля ду пи тань, що на ле жать до йо го ком пе тенції. 

Ор ганізаційне, інфор маційне та ма теріаль но-технічне за без пе чен ня діяль -
ності Уря до во го упов но ва же но го здійснює Се к ре таріат Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни. Він має бланк із най ме ну ван ням своєї по са ди.

Уря до вим упов но ва же ним мо же бу ти осо ба, яка є гро ма дя ни ном Ук раїни, має
ви щу освіту та досвід ро бо ти у відповідній сфері. Пер шим Уря до вим упов но ва -
же ним при зна че но О.В. Жу рав ко – на род но го де пу та та Ук раїни V та VI скли кан -
ня, се к ре та ря Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань пенсіонерів, ве те ранів та
інвалідів. О.В. Жу рав ко – гро мадсь кий діяч, інвалід з ди тин ст ва, тоб то, лю ди на,
що знає «з се ре ди ни» про бле ми осіб з особ ли ви ми по тре ба ми.

Кабінет Міністрів Ук раїни, з ог ля ду на нор ми Кон венції, по клав на Уря до во го
упов но ва же но го такі за вдан ня: 1) підго тов ка про по зицій що до за без пе чен ня до -
дер жан ня прав і за кон них інте ресів інвалідів; 2) вжит тя у ме жах своїх по вно ва -
жень за ходів до усу нен ня по ру шень прав і за кон них інте ресів інвалідів та за -
побіган ня їх по втор но му вчи нен ню; 3) спри ян ня ви ко нан ню Ук раїною міжна род -
них зо бов’язань що до до дер жан ня в Ук раїні прав і за кон них інте ресів інвалідів;
4) за без пе чен ня інфор му ван ня гро мадсь кості про пра ва інвалідів.

Уря до вий упов но ва же ний відповідно до по кла де них на ньо го за вдань по дає
Кабіне тові Міністрів Ук раїни про по зиції що до за без пе чен ня до дер жан ня прав і
за кон них інте ресів інвалідів, удо с ко на лен ня ме ханізму ре алізації дер жав ної
політи ки у цій сфері. Він мо же бра ти участь у підго товці та оп ра цю ванні про ектів
актів за ко но дав ст ва з пи тань, що на ле жать до йо го ком пе тенції, а та кож вив ча ти
стан ро бо ти за кладів си с те ми ре абілітації інвалідів що до за без пе чен ня соціаль но -
го за хи с ту інвалідів, які пе ре бу ва ють (ут ри му ють ся) у та ких за кла дах.

Уря до вий упов но ва же ний взаємодіє з цен т раль ни ми і місце ви ми ор га на ми ви -
ко нав чої вла ди, інши ми дер жав ни ми ор га на ми, кон суль та тив но-до рад чи ми ор га -
на ми, що ут во рені Кабіне том Міністрів Ук раїни, а та кож з ор га на ми місце во го са -
мо вря ду ван ня, гро мадсь ки ми ор ганізаціями, підприємства ми, ус та но ва ми та ор -
ганізаціями з пи тань, що на ле жать до йо го ком пе тенції.

156 Держава і право • Випуск 62



Він мо же звер та тись в ус та нов ле но му по ряд ку до дер жав них ор ганів, у то му
числі пра во охо рон них, з пи тань усу нен ня по ру шень прав і за кон них інте ресів
інвалідів, за побіган ня їх по втор но му вчи нен ню. Од ним з важ ли вих йо го по вно ва -
жень є по да ча Кабіне тові Міністрів Ук раїни уза галь не ної інфор мації про фак ти
по ру шен ня прав і за кон них інте ресів інвалідів ра зом з про по зиціями що до усу -
нен ня та ких по ру шень.

Уря до вий упов но ва же ний має спри я ти ви ко нан ню цен т раль ни ми та місце ви -
ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня міжна род них
до го ворів що до до дер жан ня прав і за кон них інте ресів інвалідів.

Уря до вий упов но ва же ний, з ме тою втілен ня прин ци пу по вно го й ефек тив но -
го за лу чен ня та вклю чен ня інвалідів до суспільства, за без пе чує інфор му ван ня
гро мадсь кості че рез ЗМІ про пра ва інвалідів та про прий нят тя Кабіне том
Міністрів Ук раїни рішень що до за без пе чен ня до дер жан ня кон сти туційних прав і
за кон них інте ресів інвалідів, усу нен ня їх по ру шень та ви ко нан ня Ук раїною
міжна род них зо бов’язань у цій сфері.

Уря до вий упов но ва же ний для ви ко нан ня своїх за вдань наділе ний низ кою
спеціаль них прав. Так, він має пра во звер та ти ся до цен т раль них і місце вих ор -
ганів ви ко нав чої вла ди, інших дер жав них ор ганів, ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня що до спри ян ня вирішен ню пи тань, що на ле жать до йо го ком пе тенції, а та -
кож одер жу ва ти в ус та нов ле но му по ряд ку від дер жав них ор ганів, ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня, підприємств, ус та нов та ор ганізацій інфор мацію, до ку мен -
ти і ма теріали, не обхідні для ви ко нан ня по кла де них на ньо го за вдань.

Для оп ра цю ван ня пи тань, що на ле жать до йо го ком пе тенції, Уря до вий упов -
но ва же ний має пра во за лу ча ти пред став ників цен т раль них і місце вих ор ганів ви -
ко нав чої вла ди, ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, підприємств, ус та нов та ор -
ганізацій, об’єднань гро ма дян (за по го д жен ням з їх керівни ка ми), а та кож ек с -
пертів, вче них та фахівців. З ме тою вив чен ня та вирішен ня пи тань, що на ле жать
до йо го ком пе тенції, він мо же ініціюва ти ут во рен ня ро бо чих груп. Крім то го, Уря -
до вий упов но ва же ний має пра во бра ти участь у засідан нях цен т раль них і місце -
вих ор ганів ви ко нав чої вла ди під час роз гля ду пи тань, що на ле жать до йо го ком -
пе тенції та пра во са мостійно скли ка ти на ра ди з та ких пи тань.

За до сить ко рот кий термін існу ван ня цьо го дер жав но го інсти ту ту ним вже
здійсне но пев ний об сяг ро бо ти. Так, на при клад, вже ство ре но До рад чий комітет
при Уря до во му упов но ва же но му з прав інвалідів, до скла ду яко го увійшли пред -
став ни ки по над 20 найбільших та най ак тивніших гро мадсь кий ор ганізацій
інвалідів. Цей комітет виз на чив най важ ливіші на пря ми ро бо ти Уря до во го упов но -
ва же но го. На пер шо му засіданні До рад чо го коміте ту йо му бу ло ре ко мен до ва но: 

– ініціюва ти вне сен ня змін до за ко но дав ст ва що до 4-відсот ко вої кво ти, які
зни жу ють над хо д жен ня до Фон ду соціаль но го за хи с ту інвалідів;

– підня ти пи тан ня пе ред Уря дом що до га ран ту ван ня без пе реш код но го до сту -
пу інвалідів до спеціаль них місць для пар ку ван ня ав то мобілів осіб з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли во с тя ми;

– про ве с ти відповідну ро бо ту що до вне сен ня змін до Інструкції з на дан ня
фінан со вої до по мо ги на по во ротній і без по во ротній ос нові та цільо вої по зи ки за
ра ху нок сум адміністра тив но-гос по дарсь ких санкцій та пені, що над хо дять до
дер жав но го бю д же ту за не ви ко нан ня нор ма ти ву ро бо чих місць для пра цев ла ш ту -
ван ня інвалідів;

– ви ма га ти від відповідних струк тур на да ва ти пріори тет дру ку підруч ників
шриф том Брай ля підприємствам УТО Су;
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– ініціюва ти вдо с ко на лен ня За ко ну Ук раїни «Про соціальні по слу ги» шля хом
на дан ня гро мадсь ким ор ганізаціям інвалідів пра ва здійсню ва ти кон троль за
якістю на дан ня соціаль них по слуг, а та кож за лу ча ти ці ор ганізації до на дан ня
соціаль них по слуг на се лен ню15.

Крім то го, чле ни До рад чо го коміте ту за твер ди ли По ло жен ня про цей ор ган.
Відповідно до йо го норм, До рад чий комітет є постійно діючим ко легіаль ним кон -
суль та тив но-до рад чим ор га ном на гро мадсь ких за са дах. Ство ре но йо го з ме тою
за без пе чен ня участі гро ма дян в діяль ності Уря до во го упов но ва же но го з прав
інвалідів, об’єднан ня зу силь Пре зи ден та Ук раїни, Уря ду та все ук раїнських гро -
мадсь ких об’єднань інвалідів за для по вноцінно го вирішен ня ак ту аль них про блем
осіб з інвалідністю на прин ци пах до стат ності та спра вед ли вості у вирішенні
соціаль них про блем цієї ка те горії гро ма дян, на ла го д жен ня ефек тив ної взаємодії з
гро мадськістю. Очо лює До рад чий комітет се к ре тар, що має за ступ ни ка16.

Та ким чи ном, Ук раїною здійсне но ще один крок в про цесі імпле мен тації
міжна род но-пра во вих прин ципів в га лузі за хи с ту прав інвалідів – на рівні уря до -
во го ор га ну ство ре но інсти тут спеціалізо ва но го ом буд сма на з прав інвалідів. З ме -
тою по си лен ня пра во во го ста ту су цьо го дер жав но го інсти ту ту йо го не обхідно
наділи ти пев ни ми влад но-роз по ряд чи ми по вно ва жен ня ми та на да ти йо го ак там
імпе ра тив но го ха рак те ру.
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УДК 342.1

Х. Б. КО НО ВЕЙ ЧУК

КОН СТИ ТУЦІЙНО-ПРА ВО ВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПО РУ ШЕН НЯ 
ЗА КО НО ДАВ СТ ВА У СФЕРІ БЛА ГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ В УК РАЇНІ

Роз гля да ють ся пи тан ня кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності за по ру шен ня
за ко но дав ст ва в сфері бла годійної діяль ності в Ук раїні. Аналізу ють ся цивільно-пра во -
ва, адміністра тив на та криміна ль на відповідальність за по ру шен ня за ко но дав ст ва про
бла годійну діяльність. Звер тається ува га на на явність в цивільно му, адміністра тив но -
му та криміна ль но му за ко но давстві про тиріч та про га лин що до здійснен ня бла годійної
діяль ності. Да ють ся про по зиції що до їх усу нен ня.

Клю чові сло ва: кон сти туційно-пра во ва відповідальність, кон сти туційний делікт,
гро мадські об’єднан ня, бла годійна діяльність, юри дич на осо ба, фізич на осо ба.

Ко но вей чук Х. Б. Кон сти ту ци он но-пра во вая от вет ст вен ность за на ру ше ние за -
ко но да тель ст ва в сфе ре бла го тво ри тель ной де я тель но с ти в Ук ра и не

Рас сма т ри ва ют ся во про сы кон сти ту ци он но-пра во вой от вет ст вен но с ти за на ру -
ше ние за ко но да тель ст ва в сфе ре бла го тво ри тель ной де я тель но с ти в Ук ра и не. Ана ли -
зи ру ют ся граж дан ско-пра во вая, ад ми ни с т ра тив ная и уго лов ная от вет ст вен ность за
на ру ше ние за ко но да тель ст ва о бла го тво ри тель ной де я тель но с ти. Об ра ща ет ся вни -
ма ние на на ли чие в граж дан ском, ад ми ни с т ра тив ном и уго лов ном за ко но да тель ст ве
про ти во ре чий и про бе лов в осу ще ств ле нии бла го тво ри тель ной де я тель но с ти. Да ют ся
пред ло же ния по их ус т ра не нию.

Клю че вые сло ва: кон сти ту ци он но-пра во вая от вет ст вен ность, кон сти ту ци он ный
де ликт, об ще ст вен ные объ е ди не ния, бла го тво ри тель ная де я тель ность, юри ди че с кое
ли цо, фи зи че с кое ли цо.

Konoveychuk Christine. Constitutional and legal responsibility for violation of legis-
lation on philanthropy in Ukraine

The paper deals with the constitutional and legal responsibilities for violation of legisla-
tion on charitable activities in Ukraine. Analyzes civil, administrative and criminal penalties
for violation of legislation on charities. Attention is drawn to the presence of civil, adminis-
trative and criminal law of contradictions and gaps on charitable activities. Put forward pro-
posals to address them.

Key words: constitutional and legal liability, constitutional tort, associations, charitable
activities, legal entities, individuals.

Кон сти туція Ук раїни є ос нов ним дже ре лом кон сти туційно-пра во вої
відповідаль ності1, але не єди ним, оскільки нор ми кон сти туційно го пра ва зна хо -
дять своє об’єктив не відо б ра жен ня і в інших нор ма тив но-пра во вих ак тах.

Під кон сти туційно-пра во вою відповідальністю ро зуміють са мостійний вид
юри дич ної відповідаль ності, виз на че ний нор ма ми кон сти туційно го пра ва, що пе -
ред ба чає за охо чен ня дер жа вою по зи тив но го діян ня суб’єкта кон сти туційно-пра -
во вих при писів (по зи тив ний ас пект) або не га тив ну ре акцію дер жа ви на кон сти -
туційний делікт (не га тив ний ас пект), що пе ред ба чає за зна ван ня суб’єктом кон -
сти туційно го пра во по ру шен ня виз на че них санкцій у ме жах чин но го кон сти -
туційно го за ко но дав ст ва2. Тоб то, бу ду чи са мостійним ви дом юри дич ної
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відповідаль ності, кон сти туційно-пра во ва відповідальність пе ред ба чає як пря му
відповідальність, ви ди і міра якої виз на чається кон сти туційним пра вом Ук раїни
(кон сти туційно-пра во ва відповідальність), так і опо се ред ко ва ну (блан кет ну)
відповідальність, ви ди і міра якої виз на чається інши ми га лу зя ми пра ва ( криміна -
ль но-пра во ва, цивільно-пра во ва, адміністра тив но-пра во ва)3.

Так, стат тя 36, Кон сти туції Ук раїни рег ла мен тує пра во гро ма дян на сво бо ду
об’єднан ня у політичні партії та гро мадські ор ганізації для здійснен ня та за хи с ту
своїх прав і сво бод та за до во лен ня політич них, еко номічних, соціаль них, куль тур -
них та інших інте ресів4. Об’єднан ня гро ма дян є до б ровільне гро мадсь ке фор му -
ван ня, яке ство рюється на ос нові єдності інте ресів для спільної ре алізації гро ма -
дя на ми своїх прав і сво бод. Од ним із різно видів об’єднань гро ма дян ви с ту па ють
бла годійні ор ганізації. Відповідно до ча с ти ни 3 статті 1 За ко ну Ук раїни «Про бла -
годійну діяльність та бла годійні ор ганізації» бла годійна ор ганізація – це юри дич -
на осо ба при ват но го пра ва, ус та новчі до ку мен ти якої виз на ча ють бла годійну
діяльність в одній чи кількох сфе рах, виз на че них цим За ко ном, як ос нов ну ме ту її
діяль ності5. Пра во на об’єднан ня не є аб со лют ним пра вом і мо же підда ва ти ся
пев ним об ме жен ням. 

Об ме жен ня на ко ри с ту ван ня пра вом на об’єднан ня вста нов люється Кон сти -
туцією і за ко на ми Ук раїни. Так, в ча с тині 1 статті 37 Кон сти туції Ук раїни,
закріпле но нор му, що за бо ро няє ут во рен ня і діяльність політич них партій та гро -
мадсь ких ор ганізацій, про грамні цілі або дії яких спря мо вані на ліквідацію не за -
леж ності Ук раїни, зміну кон сти туційно го ла ду на силь ниць ким шля хом, по ру шен -
ня су ве реніте ту і те ри торіаль ної цілісності дер жа ви, підрив її без пе ки, не за кон не
за хоп лен ня дер жав ної вла ди, про па ган ду війни, на силь ст ва, роз па лю ван ня
міжетнічної, ра со вої, релігійної во рож нечі, по ся ган ня на пра ва і сво бо ди лю ди ни,
здо ров’я на се лен ня, а ча с ти на 2 цієї статті за бо ро няє гро мадсь ким ор ганізаціям
ма ти воєнізо вані фор му ван ня. 

Діяльність бла годійних ор ганізацій, як і інших об’єднань гро ма дян,
здійснюється на ос нові кон крет них прав та обов’язків, які на да ють ся Кон сти -
туцією Ук раїни та вре гу ль о ву ють ся спеціаль ним За ко ном Ук раїни «Про бла -
годійну діяльність та бла годійні ор ганізації». Ці пра ва зво дять ся до двох ос нов -
них груп:

1) Прав ко ор ди наційно го ха рак те ру, а са ме: пра ва са мостійно вирішу ва ти пи -
тан ня про на дан ня бла годійної до по мо ги; пра ва ви ко ри с то ву ва ти цільові по жерт -
ву ван ня, на дані бла годійни ка ми, на ре алізацію бла годійної про гра ми відповідно
до умов та ко го по жерт ву ван ня; пра ва ор ганізо ву ва ти зби ран ня бла годійних по -
жерт ву вань і внесків від юри дич них та фізич них осіб, інших дер жав і міжна род -
них ор ганізацій; пра ва об’єдну ва ти ся в со ю зи, асоціації, що спри я ють ви ко нан ню
ста тут них за вдань, ство рю вані на до б ровільних за са дах.

2) Прав універ сальні: пра ва на здійснен ня гос по дарсь кої діяль ності; пра ва на
за нят тя фінан со вою діяльністю; пра ва ма ти май но у влас ності6.

Од нак, в про цесі ре алізації прав, гро ма дя ни інко ли не зва жа ють на свої
обов’яз ки, що ра зом із про га ли на ми у за ко но давстві ус клад нює бла годійну
діяльність в Ук раїні. То му, ос нов ним за вдан ням статті є вста нов лен ня
відповідності норм чин но го за ко но дав ст ва, в сфері бла годійної діяль ності, до
норм Кон сти туції Ук раїни.

Бла годійні ор ганізації здійсню ють свою діяльність відповідно до Кон сти туції
Ук раїни, чин но го за ко но дав ст ва та спеціаль но го За ко ну Ук раїни «Про бла годійну
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діяльність та бла годійні ор ганізації». Зо к ре ма, в За коні Ук раїни «Про бла годійну
діяльність та бла годійні ор ганізації» в ча с тині 1 статті 27, го во рить ся, що
суб’єкти бла годійної діяль ності і по са дові осо би ор ганів ви ко нав чої вла ди та ор -
ганів місце во го са мо вря ду ван ня не суть цивільно-пра во ву, адміністра тив ну, дис -
циплінар ну та криміна ль ну відповідальність за по ру шен ня за ко но дав ст ва про
бла годійну діяльність у по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном. Але, яку са ме
відповідальність не кон кре ти зо ва но ані цим За ко ном, ані інши ми за ко но дав чи ми
ак та ми.

Са мостійним ви дом юри дич ної відповідаль ності є цивільно-пра во ва
відповідальність. Це відповідальність фізич них чи юри дич них осіб за по ру шен ня
до говірних зо бов’язань, за за подіян ня по за до говірної май но вої шко ди, а та кож за
по ру шен ня осо би с тих май но вих прав.

Як що, фізич ни ми осо ба ми у сфері здійснен ня бла годійної діяль ності – є бла -
годійни ки, ме це на ти, во лон те ри, то юри дич ни ми осо ба ми – виз на ють ся ор -
ганізації, які ма ють відо крем ле не май но, мо жуть від сво го імені на бу ва ти май но -
вих та осо би с тих не май но вих прав, не сти обов’яз ки, бу ти по зи ва ча ми і відповіда -
ча ми в суді, арбітраж но му суді або в тре тейсь ко му суді (ст. 80)7. Бла годійні ор -
ганізації в Ук раїні теж є юри дич ни ми осо ба ми, а то му наділя ють ся відповідни ми
пра ва ми, які ма ють юри дичні осо би. Як і всі юри дичні осо би бла годійні ор -
ганізації ма ють у своїй влас ності або в опе ра тив но му уп равлінні відо крем ле не
май но. Згідно ча с ти ни 1 статті 16 За ко ну Ук раїни «Про бла годійну діяльність та
бла годійні ор ганізації», у влас ності бла годійних ор ганізацій мо жуть пе ре бу ва ти
як ру хо ме так і не ру хо ме май но, ма теріальні та не ма теріальні ак ти ви, ко ш ти та
інше май но, прид ба не на за кон них підста вах. Крім пра ва влас ності на ру хо ме та
не ру хо ме май но, За кон в ча с тині 1 статті 8 на дає пра во бла годійни кам вста нов лю -
ва ти сервіту ти зе мель них діля нок або іншо го не ру хо мо го май на на ко ристь бла -
годійних ор ганізацій або інших бе нефіціарів за умо ви їх ви ко ри с тан ня для цілей
бла годійної діяль ності.

Стат тя 401 Цивільно го ко дек су Ук раїни (ЦКУ) виз на чає сервітут як пра во ко -
ри с ту ван ня чу жим май ном, що мо же бу ти вста нов ле но що до зе мель ної ділян ки,
інших при род них ре сурсів або іншо го не ру хо мо го май на для за до во лен ня по треб
інших осіб, які не мо жуть бу ти за до во лені іншим спо со бом8. Ча с ти на 1 статті 403
Ко дек су виз на чає об сяг прав що до ко ри с ту ван ня осо бою чу жим май ном.
Відповідно до норм ЦКУ бла годійні ор ганізації мо жуть ви ко ри с то ву ва ти зе мель -
ну ділян ку за її цільо вим при зна чен ням: для спри ян ня за кон ним інте ре сам бе -
нефіціарів у сфе рах бла годійної діяль ності, а та кож роз вит ку і підтрим ку цих
сфер у суспільних інте ре сах (ч.1 ст.3 За ко ну "Про бла годійну діяльність та бла -
годійні ор ганізації"). В іншо му ви пад ку влас ник зе мель ної ділян ки має пра во ви -
ма га ти при пи нен ня сервіту ту (ч. 3 ст. 406 ЦКУ). Як що ж бла годійна ор ганізація
за вда ла збит ки влас ни кові зе мель ної ділян ки або іншо му не ру хо мо му май ну, тоді
бла годійна ор ганізація зо бов’яза на відшко ду ва ти ці збит ки на за галь них підста -
вах (ч. 4 ст. 403 ЦКУ). Зо к ре ма, ча с ти на 1 статті 1166 ЦКУ го во рить ся, що май -
но ва шко да, за вда на не пра вомірни ми рішен ня ми, діями чи бездіяльністю осо би с -
тим не май но вим пра вам фізич ної або юри дич ної осо би, а та кож шко да, за вда на
май ну фізич ної або юри дич ної осо би, відшко до вується в по вно му об сязі осо бою,
яка її за вда ла, а стат тя 1192 ЦК виз на чає розмір збитків, що підля га ють відшко ду -
ван ню по терпіло му відповідно до ре аль ної вар тості втра че но го май на.

У разі по ру шен ня норм за ко но дав ст ва, в про цесі здійснен ня своєї діяль ності,
а са ме: ви ко ри с тан ня коштів не за їх цільо вим при зна чен ням; роз поділ при бут ку
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між за снов ни ка ми або учас ни ка ми бла годійної ор ганізації, бла годійні ор ганізації,
відповідно до статті 96 ЦКУ, не суть відповідальність за своїми зо бов’язан ня ми
усім на леж ним їй май ном. В За коні Ук раїни «Про бла годійну діяльність та бла -
годійні ор ганізації» чітко не вста нов ле на відповідальність бла годійної ор -
ганізації. Так, в ча с тині 2 статті 27 За ко ну про бла годійність, закріпле но нор му
про підста ви для по ста нов лен ня су до во го рішен ня що до при пи нен ня бла годійної
ор ганізації за ви ко ри с тан ня ак тивів бла годійної ор ганізації з по ру шен ням вста -
нов ле них цим За ко ном ви мог що до здійснен ня бла годійної діяль ності, що три ває
про тя гом не мен ше як 12 місяців.

Відповідно до ча с ти ни 2 статті 24 За ко ну Ук раїни «Про бла годійну діяльність
та бла годійні ор ганізації» чле ни ор ганів уп равління бла годійної ор ганізації мо -
жуть ук ла да ти до го во ри стра ху ван ня цивільної відповідаль ності що до відшко ду -
ван ня шко ди, за вда ної ни ми бла годійній ор ганізації. Але, та ке по ло жен ня не
відповідає ЦКУ, оскільки факт ук ла дан ня осо бою до го во ру стра ху ван ня
цивільної відповідаль ності або звер нен ня до су ду не мо же бу ти підста вою
звільнен ня цієї осо би від відповідаль ності за за подіяну нею шко ду. Крім
цивільно-пра во вої відповідаль ності юри дич них осіб, ЦКУ пе ред ба чає та кож
відповідальність і фізич них осіб. Стат тя 2 ЦКУ го во рить, що учас ни ка ми
цивільних пра вовідно син є не тільки юри дичні, але й фізичні осо би. У за ко но -
давстві не пе ред ба че на відповідальність фізич них осіб, що за лу ча ють ся до бла -
годійної діяль ності. Так, ча с ти на 2 статті 7 За ко ну Ук раїни «Про бла годійну
діяльність та бла годійні ор ганізації» вка зує на те, що осо би, які здійсню ють
публічний збір бла годійних по жертв від імені бла годійної ор ганізації, по винні
діяти на підставі но таріаль но посвідче ної довіре ності керівни ка бла годійної ор -
ганізації. Та ка довіреність по вин на виз на ча ти цілі, місце і строк збо ру коштів або
іншо го май на, по ря док їх ви ко ри с тан ня та по ря док за галь но го до сту пу до фінан -
со вих звітів бла годійної ор ганізації.

Довіреність, як за зна чається в ча с тині 3 статті 244 ЦКУ, є пись мо вий до ку -
мент, що ви дається однією осо бою іншій особі для пред став ництва пе ред третіми
осо ба ми. Але за ко но дав ст вом не вста нов ле на відповідальність за по ру шен ня цих
норм, а За кон Ук раїни «Про бла годійну діяльність та бла годійні ор ганізації» в ча -
с тині 6 статті 7 го во рить тільки про за бо ро ну публічно го збо ру бла годійних по -
жертв на цілі, що су пе ре чать за ко нам Ук раїни або по ру шу ють пра ва третіх осіб.
Та ке по ло жен ня не має на леж но го пра во во го за сто су ван ня, ад же ЦКУ не пе ред ба -
чає відповідаль ності у разі по ру шен ня цих нор ма тив них при писів.

Ок ре мим ви дом кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності є адміністра тив на
відповідальність. Адміністра тив на відповідальність – це спе цифічне ре а гу ван ня
дер жа ви на адміністра тив не пра во по ру шен ня, що по ля гає в за сто су ванні упов но -
ва же ним ор га ном або по са до вою осо бою пе ред ба че но го за ко ном стяг нен ня до
суб'єкта пра во по ру шен ня9. 

Відповідно до ча с ти ни 3 статті 3 За ко ну Ук раїни «Про бла годійну діяльність
та бла годійні ор ганізації» бла годійні ор ганізації не ма ють пра ва на да ва ти бла -
годійну до по мо гу політич ним партіям або від імені політич них партій, а та кож
бра ти участь у ви борчій агітації. Ча с ти на 4 статті 14 За ко ну Ук раїни «Про
політичні партії» теж за бо ро няє фінан су ван ня політич них партій бла годійни ми
ор ганізаціями10. Але це не за ва жає бла годійним ор ганізаціям на да ти до по мо гу
іншій юри дичній особі, яка, в свою чер гу, профінан сує політич ну партію. В За -
коні та кож не має за бо ро ни на на дан ня бла годійної до по мо ги ви бор цям від імені
кан ди датів у Пре зи ден ти або на родні де пу та ти, а та кож без по се ред ньо кан ди да ту
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в Пре зи ден ти або на родні де пу та ти11. Ко декс Ук раїни про адміністра тивні пра во -
по ру шен ня вста нов лює відповідальність ли ше за керівництво об'єднан ням гро ма -
дян, яке не ле галізу ва ло ся у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку чи яко му відмов ле -
но в ле галізації, або яке при му со во роз пу ще но за рішен ням су ду, але про дов жує
діяти, а так са мо участь у діяль ності та ких об'єднань (стат тя 1865).

За кон Ук раїни «Про гро мадські об’єднан ня», в статті 4, закріплює по ло жен ня
статті 37 Кон сти туції Ук раїни, яка сто сується їх без по се ред ньої діяль ності, і це
зро зуміло, ад же до три ман ня кон сти туційних норм сто сується усіх гро мадсь ких
об’єднань, а от же і бла годійних ор ганізацій12. У разі по ру шен ня кон сти туційно-
пра во вих при писів (ст.3, 28, 36 Кон сти туції Ук раїни), винні осо би не суть
криміна ль ну відповідальність за по ру шен ня, які пе ред ба чені стат тя ми 170, а са ме
за умисні дії, які пе ре шко д жа ють за конній діяль ності про фесійних спілок,
політич них партій, гро мадсь ких ор ганізацій або їх ор ганів, та за стат тею 110
Криміна ль но го Ко дек су Ук раїни, яка виз на чає відповідальність за по ся ган ня на
те ри торіаль ну цілісність і не до тор канність Ук раїни13.

Колізії в за ко но давстві не да ють мож ли вості чітко вста но ви ти по ря док при -
тяг нен ня бла годійних ор ганізацій до цивільної, адміністра тив ної та криміна ль ної
відповідаль ності. Так, відповідно до ча с ти ни 1 статті 86 ЦКУ бла годійні ор -
ганізації ма ють пра во здійсню ва ти підприємниць ку діяльність, як що ця
діяльність відповідає меті, для якої во ни бу ли ство рені. В ча с тині 4 статті 16 За -
ко ну Ук раїни «Про бла годійну діяльність та бла годійні ор ганізації» теж закріпле -
на нор ма що до мож ли вості бла годійним ор ганізаціям здійсню ва ти гос по дарсь ку
діяльність без ме ти одер жан ня при бут ку, що сприяє до сяг нен ню їх ста тут них
цілей. Нор ми Гос по дарсь ко го Ко дек су Ук раїни (ГКУ) на впа ки за бо ро ня ють бла -
годійним ор ганізаціям зай ма ти ся підприємниць кою діяльністю, на тій підставі,
що бла годійні ор ганізацій ма ють пра во здійсню ва ти тільки не при бут ко ву гос по -
дарсь ку діяльність спря мо ва ну на ви ко нан ня її цілей (ч.5 ст.131 ГКУ). Під не ко -
мерційною гос по дарсь кою діяльністю ГКУ (ч. 1 ст. 52) ро зуміє діяльність, що
здійснюється суб’єкта ми гос по да рю ван ня з ме тою до сяг нен ня еко номічних,
соціаль них та інших ре зуль татів без ме ти одер жан ня при бут ку14. Відтак, По дат -
ко вий Ко декс Ук раїни теж не закріплює по ло жен ня що до мож ли вості бла годійним
ор ганізаціям здійсню ва ти гос по дарсь ку діяльність. Так, в підпункті 157.3 статті
157 цьо го Ко дек су го во рить ся, що від опо дат ку ван ня звільня ють ся тільки до хо ди
бла годійних ор ганізацій от ри мані у ви гляді: коштів або май на, які над хо дять бе -
зо плат но або у ви гляді без по во рот ної фінан со вої до по мо ги чи до б ровільних по -
жерт ву вань; па сив них до ходів; коштів або май на, які над хо дять та ким не при бут -
ко вим ор ганізаціям від ве ден ня їх ос нов ної діяль ності15. 

Ви ни кає колізія між ЦКУ (ч.1 ст.86), спеціаль ним За ко ном Ук раїни «Про бла -
годійну діяльність та бла годійні ор ганізації» (ч.4 ст.16), в яких за яв ле но, що при -
бу ток від гос по дарсь кої діяль ності бла годійної ор ганізації не опо дат ко вується, і
Гос по дарсь ким та По дат ко вим Ко дек са ми Ук раїни, які не на да ють бла годійним
ор ганізаціям пра ва здійсню ва ти гос по дарсь ку діяльність, а дохід від та кої діяль -
ності ни ми ро зуміється як при бу ток що підля гає опо дат ку ван ню.

Че рез та ку не вре гу ль о ваність норм Цивільно го, Гос по дарсь ко го та По дат ко во -
го Ко дексів Ук раїни бла годійна ор ганізація мо же по не с ти криміна ль ну
відповідальність за стат тею 212 Криміна ль но го Ко дек су Ук раїни, а са ме за умис -
не ухи лен ня від спла ти по датків, зборів, інших обов'яз ко вих пла тежів, що вхо дять
в си с те му опо дат ку ван ня, вве де них у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку. Ви ни кає
по тре ба закріпи ти в Гос по дарсь ко му Ко дексі Ук раїни по ло жен ня що до мож ли -
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вості бла годійним ор ганізаціям здійсню ва ти підприємниць ку діяльність, як що ре -
зуль тат та кої діяль ності в по даль шо му спря мо вується на бла годійні цілі. Окрім
цьо го слід за кла с ти відповідні по дат кові пільги що до та кої діяль ності у По дат ко -
вий Ко декс Ук раїни, що дасть мож ливість більш по вно ре алізу ва ти по ло жен ня
ста тей 3, 15, 28, 36, Кон сти туції Ук раїни.
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РЕ АЛІЗАЦІЯ ПРА ВА НА ДО СТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОР МАЦІЇ 
В ЗА КО НО ДАВСТВІ ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО СО Ю ЗУ

Роз гля да ють ся про цес та ос новні прин ци пи фор му ван ня за ко но дав ст ва ЄС що до
до сту пу до публічної інфор мації. Ха рак те ри зу ють ся особ ли вості по ряд ку до сту пу до
до ку ментів ор ганів ЄС та по втор но го ви ко ри с тан ня публічної інфор мації.

Клю чові сло ва: до ступ до інфор мації, публічна інфор мація, по втор не ви ко ри с тан -
ня, Євро пейсь кий Со юз.

Аб ля ки мо ва Э.Э. Ре а ли за ция пра ва на до ступ к пуб лич ной ин фор ма ции в за ко -
но да тель ст ве Ев ро пей ско го Со ю за

В дан ной ста тье Ррас сма т ри ва ют ся про цесс и ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния
за ко но да тель ст ва ЕС о до сту пе к пуб лич ной ин фор ма ции. Ха рак те ри зу ют ся осо бен но -
с ти по ряд ка до сту па к до ку мен там ЕС и по втор но го ис поль зо ва ния пуб лич ной ин фор -
ма ции..
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Клю че вые сло ва: до ступ к ин фор ма ции, пуб лич ная ин фор ма ция, по втор ное ис поль -
зо ва ние, Ев ро пей ский Со юз.

Ablakimova Elvina. The realization of the right for access to the public information
in the legislation of the European Union.

The present article provides the review of the process and main principles of the forma-
tion of the EU legislation on access to public information. The procedures of access to the
documents of EU institutions and of the re-use of public information are also characterized.
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На сьо годнішній день та кий век тор дер жав ної політи ки Ук раїни, як євроінте -
г рація виз на но од ним з го ло вних за вдань, що стоїть пе ред на шою дер жа вою. Еко -
номічна інте г рація, взаємодія в га лузі прав лю ди ни, взаємодія з ор га на ми та
інсти ту та ми ЄС бе зу мов но ба зу ють ся на про це сах обміну інфор мацією. А це в
свою чер гу ви ма гає ґрун тов но го на уко во го аналізу за ко но дав ст ва ЄС що ре гу лює
пи тан ня публічної інфор мації, тоб то інфор мації що зна хо дить ся у во лодінні або
роз по ря д женні відповідних євро пейсь ких інсти туцій.

Пи тан ня до сту пу до інфор мації в ціло му та публічної інфор мації, зо к ре ма,
ста ва ли пред ме том досліджень та ких відо мих вітчиз ня них на уковців, як
І.В. Арісто ва, О.М. Бан дур ка, К.І. Бєля ков, Р.А. Ка люж ний, Б.А. Кор мич, А.І. Ма -
ру щак, І.С. Чиж, Ю.С. Шем шу чен ко то що.

Але, ра зом з тим, пи тан ня без по се ред ньо о досвіду ЄС в сфері пра во во го ре -
гу лю ван ня до сту пу до публічної інфор мації ґрун тов но не роз гля да ли ся. Тож, в
рам ках да но го досліджен ня ми про по нуємо аналіз роз вит ку та фор му ван ня за ко -
но дав ст ва що до до сту пу до публічної інфор мації ор ганів ЄС, та пов’яза них з цим
адміністра тив них про це дур.

В пи тан нях фор му ван ня за ко но дав ст ва що до пра ва на до ступ до публічної
інфор мації ЄС в ціло му та країни-чле ни ма ють пев ну спе цифіку. З од но го бо ку
ряд дослідників вва жає са ме Євро пу батьківщи ною інсти ту ту пра ва на до ступ до
публічної інфор мації. Так, пер ший в світі за ко но дав чий акт що до пра ва на інфор -
мацію бу ло прий ня то в Швеції у 1766 р. Цим за ко ном виз на ва ло ся, що пре са по -
тре бує до сту пу до інфор мації, що є у роз по ря д женні уря ду для то го, щоб ма ти
мож ливість висвітлю ва ти йо го діяльність1.

Але, в більшості країн ЄС за ко но дав ст во що до до сту пу до публічної інфор -
мації по ча ло фор му ва ти ся на прикінці 70-х – по чат ку 80-х рр.. ХХ ст.

Так, кон сти туційні нор ми що до до сту пу до публічної інфор мації бу ло за про -
ва д жені в Іспанії у 1978 р., в Нідер лан дан дах у 1983 р., в Австрії у 1987 р., в Пор -
ту галії у 1989 р., в Бельгії у 1994 р. та у Фінляндії у 1995 р.

Крім то го, на за ко но дав чо му рівні відповідне пра во знай ш ло своє закріплен ня
у Франції – 1978 р., Данії – 1985 р., Ірландії – 1997 р. та в де що об ме же но му ви -
гляді у Греції – 1986 р. та Італії – 1990 р.2

У Ве ликій Бри танії відповідний про цес роз по чав ся у 1984 р. за ініціати ви гро -
мадсь кої ор ганізації «Кам панія за сво бо ду інфор мації» (Campaign for Freedom of
Information), ко ли підтри ма ний гро мадськістю білль бу ло вне се но на роз гляд Пар -
ла мен ту, а відповідний за кон бу ло прий ня то ли ше у 2000 р.3

При цьо му, Ве ли ка Бри танія, в да но му сенсі є скоріше ви клю чен ням, ніж пра -
ви лом. Роз ви ток за конів що до пра ва на інфор мацію в більшій ча с тині західної
Євро пи не був пов’яза ний з ак тивністю гро ма дянсь ко го суспільства. На при клад,
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на прикінці 1970-х Франція та Нідер лан ди роз ро би ли за ко ни, які пізніше бу ли виз -
нані, як за ко но дав ст во що до пра ва на інфор мацію, але во ни бу ли роз роб лені в ос -
нов но му з ме тою підви щен ня ефек тив ності дер жав но го уп равління у відно си нах
між гро ма дя на ми та дер жа вою4.

Мож на ска за ти, що та кий су то функціональ ний підхід до фор му ван ня ме -
ханізмів до сту пу до публічної інфор мації був сприй ня тий і Євро пейсь ким Со ю -
зом в ціло му. Ад же йо го за ко но дав ст во в цій га лузі зно ву ж та ки орієнто ва но в
пер шу чер гу не на спри ян ня ре алізації пра ва на інфор мацію гро ма дя на ми,
оскільки вва жається, що да не пра во є до стат ньо за хи ще ним, а на за без пе чен ня на -
леж но го функціону ван ня інсти туцій та їх орієнтацію на су часні ви мо ги інфор -
маційно го суспільства та інфор маційної еко номіки.

Крім то го, на тлі ши ро ко го за про ва д жен ня норм що до до сту пу до публічної
інфор мації у за ко но дав ст во країн-членів, по ча ли ви ни ка ти колізії між вста нов ле -
ни ми національ ни ми за ко но дав ст ва ми пра ва ми та виз на че ни ми за ко но дав ст вом
ЄС про це ду ра ми діяль ності йо го інсти тутів. Так, відо мою є си ту ація, ко ли по си -
ла ю чись на внутрішні пра ви ла про це ду ри Ра ди ЄС, уряд Нідер ландів відмо вив у
до ступі до ма теріалів засідан ня Ра ди ЄС, не див ля чись на відповідні нор ми, вста -
нов лені нідер ландсь ки ми кон сти туцією та за ко ном «Про відкри тий уряд»5.

Та ким чи ном, фор му ван ня пра во вих ос нов до сту пу до публічної інфор мації
ЄС ви с ту па ло не ли ше пи тан ням за хи с ту прав і сво бод гро ма дян, ад же цей ас пект
завжди був од ним з клю чо вих у діяль ності ЄС, але й пи тан ням при ве ден ня
внутрішніх про це дур діяль ності євро пейсь ких інсти туцій у відповідність до стан -
дартів до сту пу до публічної інфор мації, за про ва д же них у дер жа вах-чле нах.

При кла дом цьо го мо же слу гу ва ти рішен ня Су ду Євро пейсь ко го Со ю зу по
справі Нідер лан ди про ти Ра ди ЄС від 30 квітня 1996 р.6 У да но му рішенні, зо к -
ре ма, Суд Євро пейсь ко го Со ю зу вка зав, що національ не за ко но дав ст во більшості
країн-членів за без пе чує, в ос нов но му, пра во гро мадсь кості на до ступ до до ку -
ментів, що є у роз по ря д женні ор ганів публічної вла ди, як кон сти туційний або за -
ко но дав чий прин цип (§ 34 рішен ня). У зв’яз ку з цим, Суд вста но вив, що та ка тен -
денція роз кри ває про гре сив не ут вер д жен ня прав фізич них осіб на до ступ до до -
ку ментів, що є у роз по ря д женні ор ганів публічної вла ди, у зв’яз ку з чим вва -
жається за не обхідне, щоб Ра да зміни ла пра ви ла, що ре гу лю ють її внутрішню ор -
ганізацію, які до тих пір ба зу ва ли ся на прин ципі конфіденційності (§ 36 рішен ня).
На період же до вста нов лен ня ЄС но во го за ко но дав ст ва, інсти туціям та ор га нам
ЄС про по ну ва ло ся вжи ти не обхідних за ходів що до роз гля ду звер нень що до на -
дан ня інфор мації в рам ках своїх по вно ва жень що до за без пе чен ня внутрішньої
діяль ності у відповідності до інте ресів до б ро го адміністру ван ня (§ 37 рішен ня).

Як ми ба чи мо, ак цент бу ло зроб ле но са ме на мо дернізації про це дур них пи тань
діяль ності євро пейсь ких інсти туцій та інте ре сах за без пе чен ня відповідної якості
уп равлінської діяль ності.

Са ме орієнтація на збільшен ня відкри тості євро пейсь ких інсти туцій ста ла ос -
но вою на якій по ча ла фор му ва ти ся пра во ва ба за що до до сту пу до публічної
інфор мації ЄС. Її ос но ви бу ли за кла дені у 1992 р. з прий нят тям Ма а с т рихтсь ко го
до го во ру. До дан но го до го во ру бу ло до да но Дек ла рацію №17 що до пра ва на до -
ступ до інфор мації. В даній Дек ла рації відзна ча ло ся, що про зорість у про цесі
прий нят тя рішень підси лює де мо кра тич ну при ро ду інсти туцій та довіру
суспільства до вла ди. У зв’яз ку з цим Комісії та Раді ЄС ре ко мен ду ва ло ся не
пізніше 1993 р. до повісти про за хо ди роз роб лені з ме тою по кра щен ня до сту пу
гро мадсь кості до інфор мації, що зна хо дить ся у роз по ря д женні цих інсти туцій7.
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Відповідно до цієї Дек ла рації Ра дою та Комісією ЄС бу ло прий ня то Рег ла мент
93/730/ЕС Ко декс по ведінки що до публічно го до сту пу до до ку ментів Ра ди і
Комісії8, в яко му бу ло виз на че но ос новні прин ци пи ре алізації відповідно го пра ва.

Зо к ре ма, да ний рег ла мент пе ред ба чав на дан ня гро мадсь кості най шир шо го
мож ли во го до сту пу до до ку ментів, що є у роз по ря д женні Комісії та Ра ди ЄС. При
цьо му під терміном «до ку мент» ро зумівся будь-який на пи са ний текст, не за леж но
від йо го носія, що містить існу ючі дані та зна хо дить ся у роз по ря д женні Ра ди або
Комісії ЄС.

Ос нов ни ми ви мо га ми до за питів що до на дан ня до сту пу до до ку ментів бу ло
виз на че но пись мо ву фор му та на явність інфор мації до стат ньої для іден тифікації
до ку мен ту що за пи тується. Строк для роз гля ду та ких за яв та на дан ня обґрун то ва -
них відповідей вста нов лю вав ся у один місяць.

Спе цифіка ор ганізації ор ганів ЄС та їх ком пе тенції, обу мов лю ва ла об ме жен -
ня ко ла до ку ментів, до яких на да вав ся до ступ. Зо к ре ма, пе ред ба ча ло ся, що для
до сту пу до до ку ментів, що є у роз по ря д женні пев ної інсти туції ЄС, але скла де -
них фізич ни ми або юри дич ни ми осо ба ми, країна ми-чле на ми ЄС, інши ми ор га на -
ми ЄС, ок ре мих країн чи міжна род них ор ганізацій не обхідно звер та ти ся без по се -
ред ньо до ав торів та ких до ку ментів.

Та кож, да ний ко декс вста нов лю вав для за пи ту вачів два спо со би от ри ман ня
до сту пу до до ку ментів: оз най ом лен ня з до ку мен том на місці та от ри ман ня копії
до ку мен ту за влас ний ра ху нок.

Інсти туція, що на дає до ступ до до ку мен ту на да ва ло ся пра во за бо ро ни ти особі
відтво рю ва ти або по ши рю ва ти на да ний до ку мент з ко мерційною ме тою че рез
пря мий про даж без по пе ред нь о го доз во лу.

Ко декс, та кож, містив пе релік підстав для відмо ви для на дан ня до ку мен ту, до
яких, зо к ре ма відно си ли ся: за хист публічних інте ресів, при ват но го жит тя, ко -
мерційної таємниці, фінан со вих інте ресів ЄС та до три ман ня ви мог за ко но дав ст -
ва країни-чле на, що на да ла інфор мацію.

Са ме на ос нові да но го ко дек су по ведінки бу ли роз роб лені перші про це ду ри
діяль ності що до на дан ня публічної інфор мації ок ре мих ор ганів та інсти туцій ЄС.

Тро хи зго дом нор ми що до до сту пу до публічної інфор мації бу ли вклю чені і до
актів пер вин но го за ко но дав ст ва. Це відбу ло ся у 1997 р. з підпи сан ням Ам стер -
дамсь ко го до го во ру, ч. 3 ст. 255 яко го вже місти ла відповідну нор му.

На сьо годні нор ма що до до сту пу гро мадсь кості до інфор мації ор ганів ЄС
містить ся у ст. 15 кон солідо ва ної версії До го во ру про функціону ван ня Євро пейсь -
ко го Со ю зу9. Ча с ти на пер ша да ної статті пе ред ба чає, що з ме тою спри ян ня до б -
ро му уря ду ван ню та за без пе чен ню участі гро ма дянсь ко го суспільства, інсти ту ти,
ор га ни, офіси та агенції ЄС по винні про во ди ти свою ро бо ти відкри то, наскільки
це мож ли во.

Без по се ред ньо пра во на до ступ до публічної інфор мації ор ганів ЄС вста нов -
ле но ч. 3 ст. 15 да но го До го во ру.

Пра во на до ступ до публічної інфор мації, що містить ся у роз по ря д женні ор -
ганів ЄС роз пов сю д жується на всіх гро ма дян ЄС, а та кож всіх фізич них та юри -
дич них осіб, що є ре зи ден та ми ЄС або ма ють за реєстро ва ний офіс у дер жаві-
члені ЄС.

Ос новні прин ци пи та умо ви ре алізації да но го пра ва виз на ча ють ся рег ла мен -
та ми Євро пейсь ко го Пар ла мен ту та Ра ди. Всі ор га ни чи ус та но ви ЄС за без пе чу -
ють про зорість влас них про це дур та ство рю ють на базі ви ще заз на че них рег ла -
ментів ЄС власні пра ви ла до сту пу до до ку ментів. 
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Про це дур ний підхід до пи тань до сту пу до публічної інфор мації про сте -
жується прак тич но в усіх нор ма тив но-пра во вих ак тах ЄС. При цьо му це сто -
сується, як в актів вто рин но го за ко но дав ст ва ЄС в га лузі до сту пу до публічної
інфор мації, так і пер спек тив них про грам що до інфор ма ти зації та роз вит ку інфор -
маційно го суспільства, прий ня тих на рівні ЄС.

Так, на при клад, нині діючий Рег ла мент ЄС №1049/2001 що до до сту пу гро -
мадсь кості до до ку ментів Євро пейсь ко го Пар ла мен ту, Ра ди та Комісії10 пов’язує
дані пи тан ня на сам пе ред з на леж ним функціону ван ням відповідних інсти туцій,
зо к ре ма вка зу ю чи, що відкритість:

– на дає гро ма дя нам мож ливість в більшій мірі прий ма ти участь у про цесі
прий нят тя рішень;

– га ран тує, більшу легітимність вла ди, більшу ефек тивність та більшу довіру
з бо ку гро ма дян у де мо кра тичній си с темі;

– сприяє підси лен ню прин ципів де мо кратії та по ва ги до фун да мен таль них
прав лю ди ни.

Що сто сується сфе ри за сто су ван ня Рег ла мен ту №1049/2001, то, відповідно до
ст. 2, ко ло осіб які ма ють пра во до сту пу до до ку ментів євро пейсь ких інсти туцій
роз ши ре но, порівня но із виз на че ним ус та нов чи ми до го во ра ми ЄС, і мо же вклю -
ча ти, та кож і фізич них та юри дич них осіб-не ре зи дентів ЄС.

Та кож, в цьо му ас пекті є важ ли вим виз на чен ня тих до ку ментів, що до яких ре -
алізується пра во до сту пу. Відповідно до ст. 3 Рег ла мен ту №1049/2001 під до ку -
мен том ро зуміють ся будь-які дані, не за леж но від їх носія (на па пе ро во му носії,
або збе ре жені в еле к тронній формі, або як звук, візу альні або аудіовізу альні за пи -
си), які сто су ють ся пи тань, що ма ють відно шен ня до політи ки, діяль ності або
рішень в рам ках сфе ри відан ня кон крет ної інсти туції. При цьо му це сто сується
до ку ментів ство ре них або от ри ма них інсти туцією, або та ких, що зна хо дять ся у її
роз по ря д женні.

Пе ред ба че но три ос новні спо со би за без пе чен ня до сту пу до до ку ментів ор -
ганів ЄС:

– до ступ гро мадсь кості до до ку ментів на дається у відповідь на пись мо ве звер -
нен ня;

– до ступ до до ку ментів на дається на пря му в еле к тронній формі че рез
відповідні еле к тронні реєстри та архіви, що ство рю ють ся ор га на ми ЄС;

– до ку мен ти ство рені або от ри мані в рам ках нор мо твор чої діяль ності оп ри -
люд ню ють ся в еле к тронній формі, за но сять ся до еле к трон них архівів та публіку -
ють ся в Офіційно му жур налі ЄС.

Звер нен ня що до на дан ня до сту пу до відповідної інфор мації у пись мовій
формі, вклю ча ю чи еле к трон ну на будь-якій з офіційних мов ЄС. Єди ною ви мо гою
є фор му лю ван ня звер нен ня у «до стат ньо точ ний спосіб, щоб да ти мож ливість ор -
га ну ЄС іден тифіку ва ти відповідний до ку мент» (ст. 6 Рег ла мен ту №1049/2001).
Од но час но від за яв ни ка не ви ма гається на зи ва ти при чи ни звер нен ня за інфор -
мацією.

Для роз гля ду відповідних звер нень вста нов ле но за галь ний строк у 15 ро бо чих
днів, на про тязі яких ор га ном ЄС або на дається до ступ до до ку мен ту, або в пись -
мовій відповіді за зна ча ють ся при чи ни по вної або ча ст ко вої відмо ви у до ступі з
на дан ням за яв ни ку мож ли вості на про тязі 15 ро бо чих днів по да ти за пит що до пе -
ре гля ду та ко го рішен ня.

Слід відзна чи ти, що Рег ла мент №1049/2001 (ст. 10) до стат ньо де таль но виз на -
чає про це ду ру та по ря док на дан ня до сту пу до до ку ментів у відповідь на за пит,
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вклю ча ю чи фор му за до во лен ня за пи ту, відшко ду ван ня ви т рат на за до во лен ня за -
пи ту та фор мат в яко му на да ють ся до ку мен ти.

Так, до ступ до до ку ментів мо же на да ва ти ся у формі:
– на дан ня кон суль тацій без по се ред ньо в ус та нові ЄС;
– на дан ня копії до ку мен ту, в то му числі, як що це мож ли во, еле к трон ної копії

за ви бо ром осо би, яка звер ну ла ся;
– як що до ку мент бу ло оп ри люд не ний ор га ном ЄС і є лег ко до с туп ним, до ступ

до до ку мен ту на дається шля хом інфор му ван ня осо би, яка звер ну ла ся, яким чи ном
во на мо же от ри ма ти відповідний до ку мент.

За за галь ним пра ви лом, ви т ра ти на на дан ня до сту пу до до ку мен ту відшко до -
ву ють ся осо бою, яка звер ну ла ся за до сту пом. Відповідна пла та не по винні пе ре -
ви щу ва ти ви т рат на копіюван ня та над си лан ня до ку ментів. Ви клю чен ням є на -
дан ня кон суль тацій, копії об ся гом мен ше 20 сторінок фор ма ту А4 та пря мий до -
ступ в еле к тронній формі че рез архіви та реєстри, які є без ко ш тов ни ми.

На решті важ ли ви ми є ви мо ги що до фор ма ту до ку ментів, що на да ють ся. Ці до -
ку мен ти на да ють ся в існу ючій версії та фор маті, в то му числі в еле к трон но му.
Але од но час но пе ред ба че на мож ливість на дан ня їх в аль тер на тив них фор ма тах,
роз ра хо ва них на осіб з фізич ни ми ва да ми. Об ран ня фор ма ту цілком за ле жить від
впо до бань осо би, яка звер ну ла ся із за пи том.

Ок ре мим на прям ком за до во лен ня пра ва на до ступ до публічної інфор мації в
ЄС роз гля дається пи тан ня ство рен ня еле к трон них архівів до ку ментів (ст. 11, 12
Рег ла мен ту №1049/2001). Вва жається, що цей на пря мок за без пе чує мак си маль ну
ефек тивність ре алізації відповідно го пра ва. Відповідно до ст. 11 ви щез га да но го
Рег ла мен ту, ко жен ор ган ЄС по ви нен на да ва ти гро мадсь кості до ступ до архіву до -
ку ментів в еле к тронній формі. При цьо му по си лан ня на нові до ку мен ти по винні
вно си ти ся до архіву невідклад но.

Крім то го, що до кож но го до ку мен ту в еле к трон но му архіві по винні місти ти ся
реєстраційний но мер, ко рот кий опис змісту або пи тань яких він сто сується, да та
от ри ман ня або ство рен ня та да та вне сен ня до архіву.

Пря мий до ступ до до ку ментів за без пе чується з ура ху ван ням пра вил та об ме -
жень вста нов ле них що до кон крет но го ор га ну ЄС.

Та кож, відповідно до Рег ла мен ту №1049/2001 знач но роз ши ре но пе релік актів
вто рин но го за ко но дав ст ва, що підля га ють обов’яз ковій публікації (ст. 13, 14).

Так, згідно ст. 297 До го во ру що до функціону ван ня ЄС обов’яз ковій публікації
в Офіційно му жур налі ЄС підля га ють нор ма тив но-пра вові ак ти прий няті в рам -
ках зви чай ної за ко но твор чої про це ду ри та ак ти, прий няті в формі рег ла ментів, ди -
рек тив або рішень, в яких без по се ред ньо не вка за но, ко го во ни сто су ють ся.

В той же час всі інші ак ти об на ро ду ють ся шля хом їх до ве ден ня до осіб, яких
во ни сто су ють ся.

Згідно ви мог ст. 13 Рег ла мен ту №1049/2001 публікації в Офіційно му жур налі
ЄС, з ура ху ван ням об ме жень до сту пу, підля га ють та кож:

– про по зиції Комісії;
– спільні по зиції прий няті Ра дою або Євро пейсь ким Пар ла мен том у

відповідності до вста нов ле них про це дур та мо ти ви що до прий нят тя цих по зицій;
– про це дурні рішен ня та рішен ня що до спільних по зицій в міжна род них ор -

ганізаціях та міжна род них кон фе ренціях;
– кон венції ство рені Ра дою ЄС та кон венції підпи сані між країна ми-чле на -

ми ЄС;
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– міжна родні уго ди ук ла дені ЄС то що.
Та ким чи ном, у 2001 р. бу ло ство ре но пра вові за са ди для ре алізації пра ва на

до ступ до публічної інфор мації що до до ку ментів ор ганів ЄС. На підставі
відповідних норм ус та нов чих до го ворів та Рег ла мен ту №1049/2001 ор га на ми ЄС
ство ре но власні нор ма тив но-пра вові ак ти, що рег ла мен ту ють про це ду ри ро бо ти із
за пи та ми що до інфор мації та по ря док оп ри люд нен ня відповідної інфор мації11.

Крім то го, не обхідно відзна чи ти вста нов лен ня в ЄС мінімаль них стан дартів
що до ви ко ри с тан ня публічної інфор мації. Відповідні пра ви ла бу ло вста нов ле но з
прий нят тям у 2003 р. Ди рек ти ви Євро пар ла мен ту та Ра ди ЄС що до по втор но го
ви ко ри с тан ня інфор мації публічно го сек то ру12. Це знач но роз ши ри ло мож ли вості
участі при ват них суб’єктів інфор маційної діяль ності у за до во ленні інфор -
маційних по треб у публічній інфор мації. Як за зна чається у даній Ди рек тиві (п.п.
5, 8), інфор мація публічно го сек то ру є важ ли вим ос нов ним ма теріалом для еле к -
трон них інфор маційних про дуктів та по слуг. Ор га ни публічно го сек то ру зби ра -
ють, ство рю ють, об роб ля ють та по ши рю ють до ку мен ти з ме тою ви ко нан ня своїх
публічних за вдань. Ви ко ри с тан ня та ких до ку ментів з інших при чин скла дає їх по -
втор не ви ко ри с тан ня. За гальні пра ви ла та умо ви що ре гу лю ють по втор не ви ко ри -
с тан ня інфор мації публічно го сек то ру не обхідно з ме тою за без пе чен ня чесні, про -
порційні та не дис кримінаційні умо ви по втор но го ви ко ри с тан ня та кої інфор мації.

Підсу мо ву ю чи, мож на виз на чи ти декілька ос нов них вла с ти во с тей за ко но дав -
ст ва що до до сту пу до публічної інфор мації в ЄС.

По-пер ше, да не за ко но дав ст во в більшій мірі орієнто ва но не на ство рен ня ме -
ханізмів ре алізації прав і сво бод гро ма дян в сфері інфор мації, а на ре алізацію кон -
цепції на леж но го уря ду ван ня. Це, мож на по яс ни ти, з од но го бо ку тра диційно роз -
ви ну тою си с те мою за хи с ту прав і сво бод гро ма дян, яка на час фор му ван ня
відповідно го за ко но дав ст ва (кінець 90-х рр.. ХХ ст..) вже бу ла до стат ньо ефек тив -
ною, а з іншо го, особ ли вим пра во вим ста ту сом над національ них ор ганів ЄС.

По-дру ге, в рам ках кон цепції на леж но го уря ду ван ня, че рез до ступ до
публічної інфор мації ор ганів ЄС не ли ше ство ре но ме ханізми за без пе чен ня
відкри тості цих ор ганів та їх адміністра тив них про це дур, але й виріше не ха рак -
тер не для ЄС за вдан ня гар монізації за ко но давств країн-членів що до до сту пу до
інфор мації.

Ще однією важ ли вою ри сою за ко но дав ст ва ЄС в га лузі до сту пу до публічної
інфор мації є йо го орієнто ваність на про це си інфор ма ти зації, ви ко ри с тан ня інфор -
маційно-ко мунікаційних тех но логій.

На решті, слід відзна чи ти ве ли ку ува гу, яка приділяється пи тан ням ко -
мерційно го ви ко ри с тан ня публічної інфор мації, ство рен ня на її базі но вих інфор -
маційних про дуктів та по слуг, у зв’яз ку з чим, публічна інфор мація роз гля дається
в якості важ ли во го еко номічно го ре сур су, який по тре бує вста нов лен ня особ ли вих
пра вил йо го ви ко ри с тан ня.

Ос тан ня по зиція, на наш по гляд, має важ ли ве зна чен ня для роз вит ку інфор -
маційно го суспільства та інфор маційної еко номіки, і по вин на бу ти вра хо ва на для
вдо с ко на лен ня національ но го інфор маційно го за ко но дав ст ва Ук раїни. Тим
більше, оскільки на сьо годні вирішу ють ся пи тан ня еко номічної інте г рації з ЄС.

1. Global Right to Information Update. An Analysis by Region July 2013 / Freedom of
Information Advocates Network – Р. 55  [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
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С. О. МО СЬ ОНДЗ

ОРІЄНТИ РИ ЕФЕК ТИВ НО ГО ПУБЛІЧНО ГО АДМІНІСТРУ ВАН НЯ НА УКИ 
В УК РАЇНІ

Виз на чен ню та висвітле но орієнти ри ефек тив но го публічно го адміністру ван ня на -
укою на су час но му етапі роз вит ку ук раїнсько го суспільства.

Клю чові сло ва: на ука, публічне адміністру ван ня, ста нов лен ня, орієнти ри, мо -
дернізація, транс фор мація, ре фор му ван ня, за без пе чен ня.

Мо сёндз С.А. Ори ен ти ры эф фек тив но го пуб лич но го ад ми ни с т ри ро ва ния на -
укив Ук ра и не

Оп ре де ле ны и ос ве ще ны ори ен ти ры эф фек тив но го пуб лич но го ад ми ни с т ри ро ва ния
на укой на со вре мен ном эта пе раз ви тия ук ра ин ско го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: на ука, пуб лич ное ад ми ни с т ри ро ва ние, ста нов ле ние, ори ен ти ры,
мо дер ни за ция, транс фор ма ция, ре фор ми ро ва ние, обес пе че ние. 

Мosondz Serhij. Orientiri of effective publicad ministrati on byscience in Ukraine
The article is devoted determination and illumination of orientiriv of effective public

administration science on the modern stage of development of Ukrainian society. 
Кey words: science, public administration, becoming, orientiri, modernization, transfor-

mation, reformation, providing.

Історія роз вит ку світо вої спільно ти пе ре кон ли во свідчить: ме жа століть, як
пра ви ло, зна ме нується тим, що на пе редній край те орії пізнан ня, на уки і куль ту -
ри ви су вається чер го ва вуз ло ва про бле ма суспільно го роз вит ку. На на ше гли бо ке
пе ре ко нан ня в наш час та кою клю чо вою про бле мою по стає пи тан ня ефек тив но го
публічно го адміністру ван ня на укою на су час но му етапі роз вит ку ук раїнсько го
суспільства.

Про важ ливість на уки в су час но му житті пе ре кон ли во свідчить те, що у ве -
ресні 2000 ро ку гла ви дер жав та урядів 189 країн (у то му числі й Ук раїни) прий -
ня ли Дек ла рацію ти ся чоліття ООН, у якій виз на че но гло бальні цілі роз вит ку ти -
ся чоліття до 2015 ро ку. Се ред вось ми виз на че них цілей на зва но фор му ван ня гло -
баль но го парт нер ст ва з ме тою роз вит ку, у розрізі яко го ак цен то ва но ува гу на до -
ступ ності кож но го до ре зуль татів на уко вих тех но логій.

© МО СЬ ОНДЗ Сергій Олек сан д ро вич – док тор юри дич них на ук, до цент, про рек тор
з на вчаль ної та на уко вої ро бо ти Універ си те ту су час них знань
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Різні обґрун ту ван ня та кон цеп ту алізації на уки в ціло му та публічно го
адміністру ван ня на укою зо к ре ма ми зна хо ди мо у на уко вих пра цях та ких відо мих
дослідників, як: Е. Агацці, Ю. Анісімо ва, B. Ару тю но ва, А. Бер да ше ви ча, Д. Бер -
на ла, В. Вер надсь ко го, Ф. Брок га у за, П. Гай ден ко, В. Да ни левсь ко го, Г. До б ро ва,
Є. Зо ло тухіна, В. Кол па ко ва, В. Ко ноп ль о ва, О. Кра совсь кої, Ж. Кон дро се, В. Ко -
ха новсь ко го, Л. Ко сарєвої, О. Кузь мен ко, Б. Кузнєцо ва, О. В. Лєто ва, Б. Маліцько -
го, Л. Мар ко вої, Р. Мель ни ка, Н. Ниж ник, О. По по ви ча, К. Поп пе ра, М. Ро зо ва,
Б. Ста ростіна, С. Сте цен ка, В. Стьопіна та ін.

Публічне адміністру ван ня у сфері на уки в Ук раїні спря мо ва но на ре фор му ван -
ня на уко вої га лузі на національ них тра диціях з ура ху ван ням світо вих на уко вих
тен денцій та еко номічних мож ли во с тей дер жа ви з ме тою за без пе чен ня всебічно -
го роз вит ку лю ди ни як осо би с тості та най ви щої цінності суспільства, розквіту її
та лан ту, підви щен ня її на уко во го рівня, за без пе чен ня усіх сфер діяль ності на уко -
ви ми інно ваційни ми про дук та ми.

Го ло вну роль у публічно му адміністру ванні сфе рою на уки відігра ють ме -
ханізми транс фор мації, мо дернізації, ре фор му ван ня на уки, нор ма тив но-пра во во -
го, інфор маційно го та фінан со во го за без пе чен ня ре алізації на уко вої політи ки, то -
му їх аналіз є ак ту аль ним. 

Транс фор мація пе ред ба чає гли бинні якісні пе ре тво рен ня, які ста нов лять фун -
да мент по даль ших змін у сфері на уки. Транс фор мація оз на чає ре фор ми, але во ни
настільки зна чимі і мас штабні, що виз на ча ють спря мо ваність по даль ших ре форм.
Транс фор маційні пе ре тво рен ня ве дуть до зміни се ре до ви ща, в ме жах яко го
здійснюється роз ви ток. Транс фор мація у сфері на уки мо же роз гля да тись в трьох
ас пек тах: політич но му (деіде о логізація на уки); суспільно му (пе рехід знань в
якість то ва ру, ко мерціалізація на уки); еко номічно му (де мо но полізація на уки, фор -
му ван ня кон ку рент но го се ре до ви ща).

Транс фор мація за по чат ку ва ла пе рехідний про цес, виз на чи ла йо го на прав -
леність. Нині мож на ствер д жу ва ти, що пе рехідний період у роз вит ку на шої
країни за вер шив ся (відбу лись ре фор ма влас ності, де мо кра ти зація суспільства),
Ук раїна от ри ма ла ста тус країни з рин ко вою еко номікою. На часі якісне вдо с ко на -
лен ня рин ко вих ме ханізмів у всіх сфе рах життєдіяль ності суспільства з тим, щоб
підви щи ти кон ку рен то с про можність країни.

Мо дернізація вка зує на якісну спря мо ваність ре форм, на їхню націленість на
впро ва д жен ня но во го і про гре сив но го, що мо же підви щу ва ти кон ку рен то с про -
можність на уко во го ком плек су. 

Що ж ро зуміється під мо дернізацією? По суті, є два по ши ре них виз на чен ня,
які між со бою де що різнять ся. Пер ше, яке уза галь нив російський фахівець
В. Кра силь щи ков: мо дернізація – це якісний стри бок у роз вит ку тієї чи іншої
країни, ко ли її еко номіка та суспільні відно си ни ста ють подібни ми до капіталізму
країн За хо ду се ре ди ни ми ну ло го століття1. Дру ге, на наш по гляд, більш вда ле,
уза галь ню ю че виз на чен ня мо дернізації дає відо мий російський вче ний В. Іно зем -
цев, на дум ку яко го мо дернізація – це мобілізаційний про цес, який за про ва д -
жується у тих чи інших країнах для ско ро чен ня відста ван ня від дер жав-кон ку -
рентів2, тоб то націленість цьо го про це су за ле жить від ви бо ру кон ку рен та. Слід
по го ди ти ся, що мо дернізація має мобілізаційний ха рак тер, оскільки у неї є ме та,
до сяг нен ня якої у пев ний період пе ред ба чає про сто ро ву й ча со ву мобілізацію ре -
сурсів. Мо дернізація – стра тегія нор ма тив на, ад же во на завжди орієнто ва на на
пев ну мо дель. Мо дернізація – це на здо га ня ю ча стра тегія, оскільки во на має
орієнтир – країну-кон ку рен та, точніше – країну-взірець. Ос таннім ча сом в Ук раїні
по ча ли го во ри ти про упе ре д жу валь ну чи ви пе ре д жа ю чу мо дернізацію. Але перш
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ніж ко гось ви пе ре ди ти, йо го не обхідно на здог на ти. Потім ста вить ся но ва ме та, і
т. д., тоб то си с те ма в ди наміці весь час на ма гається до сяг ти пев ної нор ма тив ної
мо делі, об ра ної нею за взірець, а то му постійно пе ре бу ває у на бли женні до об ра -
ної нор ми.

Мо дернізацію як ціле с пря мо ва ну стра тегію мож ли во здійсни ти за будь-яко го
політич но го та еко номічно го ре жи му (Пе т ро І, Олек сандр II, О. Бісмарк, Й. Ста -
лін та ін.), але завжди стоїть за пи тан ня: «Для чо го?». Як що ме та не відповідає гу -
маністич ним цілям роз вит ку суспільства, то мо дернізація, врешті-решт, при зво -
дить до йо го за не па ду і руй ну ван ня. Як що ми ста ви мо за ме ту роз бу ду ва ти інно -
ваційне в усіх вимірах суспільство як не обхідну умо ву постійно го ге не ру ван ня
жит тя ви со ко го рівня та ви со кої якості, то мо дернізацію не обхідно за по чат ку ва ти
на лібе раль но-де мо кра тич них цінно с тях, оскільки імпе ра тив лібе ралізму – сво бо -
да (в то му числі і еко номічна) як не обхідна умо ва інно ваційності лю ди ни.

Як пра ви ло, мо дернізація ініціюється зго ри, а її го ло вним мо де ра то ром є дер -
жа ва, але суб‘єктність мо дернізації по вин на скла да ти ся з трьох рівно прав них
парт нерів – дер жа ви, бізне су, суспільства. То му в її кон тексті ви ни кає важ ли ве за -
пи тан ня: «Як спо лу чи ти еко номічні та інсти туційні інте ре си цих суб'єктів, щоб
до сяг ти мак си маль но го ре зуль та ту?». В ас пекті вирішен ня цьо го пи тан ня
російські фахівці ши ро ко об го во рю ють про бле му так зва них «суспільних ко -
аліцій» на підтрим ку мо дернізації. Суть ідеї по ля гає у фор му ванні ши ро кої ко -
аліції че рез ви яв лен ня суспільних гру по вих інте ресів, а та кож у їх об‘єднанні на -
вко ло ок ре мих цілей стра тегії мо дернізації3. Роз гля да ю чи ймовірність фор му ван -
ня ко аліцій та їх мож ли вий склад, ав то ри цієї ідеї не про по ну ють ме ханізму їх
фор му ван ня та інсти туційно го оформ лен ня. Ідея ко аліцій за мо дернізацію, на
дум ку про фе со ра В. Они щен ка, є су то те о ре тич ною мо дел лю. Так, він при пу с кає,
що мож ли во в аг ре го ва но му ви гляді виз на чи ти інте ре си усіх більш-менш зна чу -
щих соціаль них кла с терів країни. Як уже потім до сяг ти ко аліційної зго ди? Хто
ста не її ініціато ром? Дер жа ва, але за умо ви, як що їй довіря ти муть. На йо го по -
гляд, ав то ри за бу ли про та ку важ ли ву скла до ву соціаль но го капіта лу суспільства,
як довіра. Довіра як соціое ко номічна ка те горія має ве ли ке зна чен ня для
мобілізації країни до кон ст рук тив них дій, за без пе чує ви щу ефек тивність бізне су
че рез змен шен ня транс акційних ви т рат та є ос но вою вла ди4.

Мо дернізацію на уки мож на виз на чи ти най ак ту альнішою про бле мою су час но -
го соціаль но-еко номічно го роз вит ку Ук раїни. Ком плекс на й гли бо ка мо дернізація
си с те ми на уки – це орієнтир ефек тив но го публічно го адміністру ван ня сфе рою на -
уки в Ук раїні, її го ло вний стра тегічний на прям. Ос но ву мо дернізації на уки по вин -
но скла да ти фор му ван ня но во го ор ганізаційно-еко номічно го ме ханізму, який по -
ля гає у відмові від ре жи му по вно го бю д жет но го ут ри ман ня си с те ми на уки та пе -
рехід до ме ханізму ба га то ка наль но го інве с ту ван ня з неї на ос нові порівнян ня
при бутків і ви т рат зі сто ро ни спо жи вачів її про дук ту.

І транс фор мація, і мо дернізація на уки су про во д жується ре фор ма ми, аналіз
яких ми мо же мо знай ти у чис лен них на уко вих досліджен нях. На жаль, чис ленні
опубліко вані на укові праці ма ють опи со во-з‘ясу валь ний ха рак тер з ак цен ту ван -
ням хро но логічно-істо рич них, за галь но-кон цеп ту аль них і, ча ст ко во, змісто вих ас -
пектів на уко вих пе ре тво рень5. На томість для ґрун тов ної і об'єктив ної оцінки ре -
фор ми не обхідним є їх ком плекс не та усебічне досліджен ня, вра ху ван ня і за сто -
су ван ня різно манітних вимірів.

Пе ре дусім роз г ля не мо термін «ре фор ма», дефініція яко го у за галь но му ви -
гляді пред став ле на в од но му із вітчиз ня них слов ників іншо мов них слів як пе ре -
тво рен ня, зміна, пе ре бу до ва чо го-не будь, що про во дить ся пе ре важ но за ко но дав -
чим шля хом6. 
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Ура хо ву ю чи, що не всі на укові зміни – по вер хові чи більш ра ди кальні, пе -
рехідні чи більш три валі – за слу го ву ють на зи ва ти ся ре фор мою, не обхідним є яко -
мо га точніше виз на чен ня терміну «ре фор ма на уки» та об ме жен ня йо го по нятійної
сфе ри. Зо к ре ма, ре фор му мож на трак ту ва ти як кож ну зміну в си с темі на уки, яка:
по-пер ше, відо б ра жає ок рес ле ну на уко ву політи ку; по-дру ге, ви ни кає як кон -
цепція ор га ну публічної адмінстрації; по-третє, має да ле ко сяжні стра тегічні цілі.

Сто сов но ме ханізмів публічно го адміністру ван ня на уко вою сфе рою в Ук раїні
за зна чи мо, що се ред на уковців, які їх вив ча ють, існу ють різні точ ки зо ру. На особ -
ли ву ува гу за слу го вує на уко ва пра ця ук раїнсько го вче но го В. Я. Ма ли новсь ко го,
який про по нує ме ханізми публічно го адміністру ван ня роз гля да ти як су купність
за собів ор ганізації уп равлінських про цесів та спо собів впли ву на роз ви ток ке ро -
ва них об’єктів, що ба зу ють ся на прин ци пах на уко вої обґрун то ва ності, об’єктив -
ності, цілісності, уз го д же ності з ви ко ри с тан ням відповідних ме тодів уп равління,
спря мо ва них на ре алізацію цілей публічної адміністрації. Ос нов ною скла до вою
ча с ти ною цьо го ме ханізму він виз на чає си с те му ор ганів публічної адміністрації7.

Ціка вою з при во ду сут ності та еле ментів ме ханізму публічно го адміністру -
ван ня є по зиція О. В. По ступ ної, яка за ува жує, що ме ханізм публічно го
адміністру ван ня – це при ве ден ня об’єкту уп равління до ба жа но го ста ну шля хом
ор ганізації ка налів пря мих та зво рот них зв’язків, що пе ре тво рю ють жит тя
суспільства в єди ний, ціле с пря мо ва ний, ефек тив ний, ви роб ни чий ор ганізм, який
постійно роз ви вається. Са ме за до по мо гою ме ханізму уп равління упо ряд ко -
вується зовнішня і внутрішня взаємодія ор ганів си с те ми уп равління: ка на лом
пря мо го зв’яз ку до об’єкта уп равління над хо дить роз по ряд на інфор мація, а ка на -
лом зво рот но го зв’яз ку – звітна. То му, на її дум ку, скла до вою ме ханізму публічно -
го адміністру ван ня має бу ти ме ханізм кон тро лю. Крім ме ханізму кон тро лю, до
скла ду ме ханізму публічно го адміністру ван ня освітньою та на уко вою сфе ра ми
во на відно сить ще і такі ме ханізми, як: пла ну ван ня, ор ганізація, мо ти вація, ко ор -
ди ну ван ня, роз по ря д жен ня, облік, аналіз8.

На на ше гли бо ке пе ре ко нан ня, до скла до вих еле ментів ме ханізму публічно го
адміністру ван ня сфе рою на уки в Ук раїні, крім на зва них ви ще, мож на відне с ти
нор ма тив но-пра во ве, інфор маційне, фінан со ве йо го за без пе чен ня.

Обов’яз ко вою умо вою ре алізації за вдань публічно го адміністру ван ня й, вод -
но час, го ло вною за по ру кою йо го ефек тив ності є якісне нор ма тив но-пра во ве за -
без пе чен ня. Бу ду чи ос нов ним ре гу ля то ром суспільних відно син, нор ми пра ва
слу гу ють не тільки дже ре лом політич ної волі на ро ду, але й не обхідним за со бом її
пе ре тво рен ня у жит тя. Якісне пра во ве ре гу лю ван ня гар монізує й упо ряд ко вує
дер жав ну діяльність, а, в кінце во му підсум ку, за без пе чує мак си маль ну по вно ту
ре алізації стра тегічних за дач. На томість, слаб ка пра во ва ба за завжди при вно сить
еле мент не виз на че ності. За бра ком надійно го пра во во го підґрун тя дер жав но-
політичні про це си на бу ва ють довільно го, роз ба лан со ва но го ха рак те ру. Як
наслідок, ко ло сальні зу сил ля та ви т ра ти ви яв ля ють ся мар ни ми, ак ту альні цілі –
не до сяг ну ти ми.

Нор ма тив но-пра вові за са ди публічно го адміністру ван ня на укою в Ук раїні є
су купністю за ко но дав чих і підза кон них актів ор ганів публічної адміністрації.
Окрім то го, во ни є пев ною си с те мою, скла до ви ми якої є: Кон сти туція Ук раїни, за -
ко ни Ук раїни, по ста но ви Вер хов ної Ра ди Ук раїни, ак ти (ука зи та роз по ря д жен ня)
Пре зи ден та Ук раїни, ак ти (по ста но ви та роз по ря д жен ня) Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни, відомчі ак ти цен т раль них, ак ти місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди Ук раїни,
а та кож ак ти ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня Ук раїни. 

Си с тем ний аналіз юри дич них норм у сфері на уки на дає, на наш по гляд, мож -
ливість, по-пер ше, шир ше відо б ра зи ти ме ханізм впли ву норм пра ва на дер жав не
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уп равління; по-дру ге, повніше ви я ви ти юри дичні ас пек ти взаємодії струк тур них
ла нок дер жав но го уп равління; по-третє, глиб ше вста но ви ти внутрішні зв’яз ки в
са мо му нор ма тив но му ма сиві; по-чет вер те, зро зуміти за лежність між пра во вою
дійсністю та на вко лишніми соціаль ни ми яви ща ми, про це са ми, на які во на впли -
ває.

Далі по зна чи мо ще один, ук рай важ ли вий у су час них умо вах еле мент
публічно го адміністру ван ня на укою. Це – інфор маційне за без пе чен ня публічно го
адміністру ван ня на укою в Ук раїні. Та ка ви мо га є не ви пад ко вою з ціло го ря ду
при чин. По-пер ше, інфор маційна сфе ра є си с те мо с тво рю ю чим фак то ром жит тя
суспільства, ак тив но впли ває на стан всієї сфе ри дер жав них інте ресів. Більше то -
го, у цей час інфор мація став ши цен т раль ним, клю чо вим ре сур сом суспільства,
виз на чи ла якісні транс фор мації у всьо му спектрі інстру ментів і ме тодів фор му -
ван ня й ре алізації дер жав них цілей. Мож на ска за ти, що в су час них умо вах інфор -
маційний чин ник стає прин ци по вою умо вою фор му ван ня та ре алізації дер жав ної
політи ки у сфері на уки в Ук раїні. Інак ше ка жу чи, в умо вах інфор маційно го рин -
ку, що став ре альністю, дер жа ва мо же роз ра хо ву ва ти на успіх тільки в то му ви -
пад ку, як що на вчить ся на леж ним чи ном ви ко ри с то ву ва ти рек ламні прий о ми, РR-
тех но логії для про су ван ня своїх цілей, су часні інфор маційні ме режі, за со би ма со -
вої інфор мації то що.

Фінан со ве ж за без пе чен ня публічно го адміністру ван ня на укою, як відо мо, яв -
ляє со бою ту ре сурс ну ос но ву ціле по кла дан ня, що об ме жує ініціацію й ре -
алізацію рішень. Інак ше ка жу чи, відповідальні дер жавні служ бовці мо жуть роз -
ра хо ву ва ти при вирішенні тієї або іншої про бле ми тільки на ви ко ри с тан ня виділе -
них коштів, пе ред ба че них бю д жет ним і по за бю д жет ним фінан су ван ням.
Відповідно уп равлінські струк ту ри по винні гра нич но чітко струк ту ру ва ти свою
ме ту, праг ну чи точ но ви ра зи ти їхні кількісні па ра ме т ри. Але, як відо мо, уже тут
мож ливі різно манітні відхи лен ня, що при пу с ка ють за ви щен ня або за ни жен ня об -
сягів фінан су ван ня. То му скру пу ль озність роз гля ду фінан со вих пи тань по вин на
бу ти мак си маль ною. 

За галь ний рівень фінан су ван ня на уки вва жається однією з клю чо вих ха рак те -
ри с тик інно ваційності країни, її го тов ності до по бу до ви еко номіки, що ба зується
на знан нях. Са ме то му, по ста вив ши пе ред со бою за вдан ня по бу ду ва ти в Європі
кон ку рен то с про мож ну інно ваційно-орієнто ва ну еко номіку, у прий нятій на Ліса -
бонсь ко му саміті в 2000 році Стра тегії Євро пейсь ке співто ва ри ст во виз на ло не -
обхідним до ве с ти ви т ра ти на на укові досліджен ня і роз роб ки до 3% ВВП.

Світо вий досвід підтвер д жує, що по туж на ре алізація еко номічної функції на -
уко во го сек то ру, йо го вирішаль ний вплив на розв’язан ня про блем тех но логічно го
онов лен ня ви роб ництва і ви пу с ку кон ку рен то с про мож ної про дукції мож ливі ли -
ше за умо ви, ко ли су ма ви т рат на на уку пе ре ви щує 0,9% ВВП (для Ук раїни, вра -
хо ву ю чи, що знач на ча с ти на ВВП пе ре бу ває в тіньо во му сек торі еко номіки, цей
поріг оцінюється близь ко 1,7% ВВП і є нор ма тив но вста нов ле ним у За коні Ук -
раїни «Про на уко ву і на уко во-технічну діяльність»9)

Прин ци по вим не доліком існу ю чої си с те ми уп равління ви дат ка ми дер жав но го
бю д же ту на фінан су ван ня на уки в Ук раїні є її відо мча домінан та, яка роз ри ває
єди ний цикл «на ука-техніка-ви роб ництво», зно ву не ство рює умов для ре алізації
інно ваційної стадії, яка і виз на чає еко номічну ефек тивність всьо го цик лу. Відо мча
си с те ма дер жав но го уп равління на уко вою сфе рою спри чи нює вкрай низь ку еко -
номічну ефек тивність дер жав них на уко во-технічних про грам та мак си маль но
про тидіє спря мо ва ності уп равлінських дій на кінцеві ко мерційні ре зуль та ти, які
відра зу висвітлю ють всі хи би діючої си с те ми прий нят тя рішень, і на стадії відбо -
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ру і фор му ван ня про грам, і на стадіях їх уп равлінсько го су про во д жен ня10. До цьо -
го тре ба до да ти, що са ме відо мча мо дель дер жав но го фінан су ван ня на уки, пра цю -
ю чи в ре жимі са моз бе ре жен ня, до ве ла до аб сур ду відносні об ся ги фінан су ван ня,
що при па да ють на один про ект чи вче но го, у всіх сек то рах на уко вої сфе ри. 

З ог ля ду на ви кла де не, на ва жи мось за про по ну ва ти ряд не обхідних пер шо чер -
го вих за ходів для ефек тив но го здійснен ня дер жав ної політи ки у сфері на уки як
орієнти ру роз вит ку Ук раїнської дер жа ви.

Слід роз ши ри ти пе релік клю чо вих за ко но про ектів, прий нят тя яких не обхідне
для ефек тив но го здійснен ня публічно го адміністру ван ня на укою в Ук раїні. Ос -
нов ної ува ги се ред про блем, які потрібно виріши ти у за ко но давчій сфері з пи тань
на уки в Ук раїні, за слу го вує, на наш по гляд, роз роб ка та прий нят тя За ко ну Ук раїни
«Про дер жав ну політи ку у сфері на уки в Ук раїні», а та кож прий нят тя За конів Ук -
раїни: «Про дер жав ну підтрим ку га лу зе вої на уки», «Про ате с тацію на уко вих та
на уко во-пе да гогічних кадрів ви щої кваліфікації», «Про охо ро ну прав на на укові
відкрит тя», «Про сти му лю ван ня фінан со вої і ма теріаль ної до по мо ги на уко вим ус -
та но вам».

На прак тиці для ре алізації інфор маційно го за без пе чен ня здійснен ня публічно -
го адміністру ван ня на укою в Ук раїні вар то не ухиль но вдо с ко на лю ва ти технічне
об лад нан ня ор ганів публічної адміністрації; ве с ти постійний кон троль за роз вит -
ком і мо дернізацією інфор маційних тех но логій і си с тем; за без пе чу ва ти без пе -
рервність та вірогідність по точ ної інфор мації про стан об‘єкта дер жав но го уп -
равління; ве с ти відповідну підго тов ку фахівців; ство рю ва ти й удо с ко на лю ва ти
інфор маційні си с те ми, ба зи, ка на ли пе ре дачі да них, їхній за хист.

Не обхідно про ве с ти пе ре орієнтацію підходів до фінан со во го за без пе чен ня
публічно го адміністру ван ня на укою в Ук раїні. Річ у то му, що те перішній еко -
номічний ме ханізм досі, прак тич но, функціонує на за са дах марк систсь кої те орії
та пла но вої еко номіки. За ра дянсь ких часів цей ме ханізм зво див ся до про сто го
бю д жет но го фінан су ван ня, – ре ш та дже рел май же не роз гля да ли ся з іде о логічних
мірку вань, оскільки бу ло за дек ла ро ва но, що на укові досліджен ня ма ють про во ди -
тись за ра ху нок бю д жет них коштів. Відповідно до ви ще наз ва них те о ре тич них за -
сад, діяльність в на уковій сфері виз на ва ла ся та кою, що не бра ла участі у ство -
ренні національ но го до хо ду. Са ме такі іде о логічні рам ки, прак тич но, стри му ва ли
ґрун товні на укові досліджен ня у різних га лу зях суспільно го жит тя. 
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М. В. ТЕ ЛИЧ КО

НОР МА ТИВ НО-ПРА ВО ВЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПРО ЦЕ ДУ РИ 
ДЕР ЖАВ НОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАС НОСТІ 

ТА ІНШИХ РЕ ЧО ВИХ ПРАВ НА НЕ РУ ХО МЕ МАЙ НО В УК РАЇНІ

Стат тя при свя че на досліджен ню нор ма тив но-пра во во го за без пе чен ня про це ду ри
дер жав ної реєстрації прав влас ності та інших ре чо вих прав на не ру хо ме май но в Ук -
раїні. Зо к ре ма, ав то ром про аналізо ва но за ко но дав ст во, що ре гу лює цю сфе ру пра во вих
відно син та зроб ле но спро бу вка за ти на про га ли ни у ньо му.

Клю чові сло ва: дер жав на реєстрація, ре чові пра ва, нор ма тив не ре гу лю ван ня іпо -
теч них пра во вих відно син.

Те лыч ко М.В. Нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние про це ду ры го су дар ст вен ной
ре ги с т ра ции прав соб ст вен но с ти и дру гих ве ще ст вен ных прав на не дви жи мое
иму ще ст во в Ук ра и не 

Ста тья по свя ща ет ся ис сле до ва нию нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния про це ду ры
го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции прав не не дви жи мость и дру гих вещ ных прав в Ук ра и не.
В ча ст но с ти, ав тор ана ли зи ру ет за ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю щее эту сфе ру пра во -
вых от но ше ний и пы та ет ся ука зать на про бе лы в нем. 

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная ре ги с т ра ция, вещ ные пра ва, нор ма тив ное ре гу -
ли ро ва ние ипо теч ных пра во вых от но ше ний.

Telychko Maria. Regulatory and legal provision the procedure of state registration
the property rights and other proprietary rights on real estate in Ukraine

This article is dedicated to the research of normatively-legal providing of real estate prop-
erty rights state registration in Ukraine. In particular, an author analyses the legislation,
which regulates this sphere of legal relations and makes an attempt to point at blanks in it.

Key words: state registration, property rights, normative adjusting of mortgage legal
relations.

Пи тан ня пра во во го ре гу лю ван ня відно син у сфері дер жав ної реєстрації прав
влас ності та інших ре чо вих прав на не ру хо ме май но, їх виз нан ня з ме тою на леж -
но го пра во во го за хи с ту ма ють важ ли ве зна чен ня для роз вит ку рин ко вих відно -
син, ос но вою яких є ство рен ня умов для успішно го функціону ван ня рин ку не ру -
хо мо го май на та за лу чен ня інве с тицій в ук раїнську еко номіку. Са ме дер жав на
реєстрація має ста ти важ ли вим чин ни ком га ран ту ван ня прав влас ників, во -
лодільців та ко ри с ту вачів, за без пе чу ва ти офіційне та юри дич не закріплен ня дер -
жа вою прав осо би на не ру хо ме май но.

Не за леж на Ук раїна от ри ма ла «спа док» у ви гляді роздільної реєстрації прав на
будівлі і спо ру ди з од но го бо ку, та зе мельні ділян ки – з іншо го. Фор му ван ня си с -
те ми нор ма тив но го ре гу лю ван ня іпо теч них пра во вих відно син в Ук раїні прой ш -
ло до сить тер ни с тий та склад ний шлях. 

На по чат ко во му етапі ство рен ня вітчиз ня но го іпо теч но го рин ку за ко но давці
прий ма ли прості та ма ло ефек тивні пра вові ак ти, які си с те ма тич но онов лю ва ли та
заміню ва ли більш ком плек сни ми. Про тя гом до сить три ва ло го ча су не існу ва ло
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спеціаль но го іпо теч но го за ко но дав ст ва, а відповідні нор ми вклю ча лись, зо к ре ма,
до тек с ту ко дифіко ва них пра во вих актів. Крім то го, з ча сом, вже за часів не за леж -
ності, бу ло за про ва д же но ще й реєстрацію пра во чинів що до не ру хо мості, що ще
більш ус клад ни ло та за плу та ло реєстраційні відно си ни. Зго дом в Ук раїні бу ло
зроб ле но кілька спроб об’єдна ти реєстраційні си с те ми, які не до сяг ли успіху. Нові
ме ханізми не ли ше не зміни ли існу ю чих, а на впа ки – на ша ру ва ли ся на них. За ко -
но давчі ак ти, які рег ла мен ту ва ли реєстрацію прав на будівлі і спо ру ди, бу ли вкрай
су пе реч ли ви ми та не до ско на ли ми. Відсутність си с тем но го підхо ду до ство рен ня
пра во вої ба зи ре гу лю ван ня іпо теч них пра во вих відно син при зве ла до то го, що у
чин них нор ма тив но-пра во вих ак тах місти ли ся су пе реч ливі по ло жен ня, існу ва ла
нескінчен на низ ка за бо рон, які галь му ва ли роз ви ток усієї си с те ми.

Відро д жен ня іпо теч них пра во вих відно син пов’язу ють з прий нят тям 2 жовт -
ня 1992 ро ку За ко ну Ук раїни «Про за ста ву». Вже у першій статті цьо го за ко ну
термін «за ста ва» на пов нюється змісто вним на ван та жен ням: «За ста ва – це спосіб
за без пе чен ня зо бов’язань. В си лу за ста ви кре ди тор (за ста во дер жа тель) має пра во
в ра зу не ви ко нан ня борж ни ком (за ста во дав цем) за без пе че но го за ста вою зо -
бов’язан ня одер жа ти за до во лен ня з вар тості за став ле но го май на пе ре важ но пе ред
інши ми кре ди то ра ми»1. У ст. 2 йдеть ся про те, що цим за ко ном виз на ча ють ся ли -
ше ос новні по ло жен ня про за ста ву та ро бить ся по си лан ня на мож ливість ре гу лю -
ван ня за став них відно син інши ми ак та ми за ко но дав ст ва Ук раїни. Це ще раз до во -
дить той факт, що За кон Ук раїни «Про за ста ву» не ство рю вав ся як ком плекс ний
пра во вий акт, а йо го прий нят тя ма ло на меті ли ше ок рес ли ти ос новні пи тан ня,
пов’язані з ви ник нен ням, існу ван ням та при пи нен ням за ста ви. У да но му за коні
ок рес ле но по нят тя пред ме та за ста ви, за зна че но що мо же і що не мо же ним бу ти,
по да но виз на чен ня сторін до го во ру за ста ви, по си лан ня на обов’яз кові по ло жен ня,
які має місти ти до говір за ста ви, виз на че на фор ма до го во ру за ста ви то що. 

Не має не обхідності де таль но аналізу ва ти по ло жен ня За ко ну Ук раїни «Про за -
ста ву», оскільки ті суттєві мо мен ти, які без по се ред ньо сто су ва ли ся за ста ви не ру -
хо мо го май на у по вно му об сязі висвітлені у За коні Ук раїни «Про іпо те ку».

За кон Ук раїни «Про іпо те ку» від 5 черв ня 2003 ро ку (далі – За кон) на був чин -
ності 1 січня 2004 ро ку. Прий нят тя цьо го дов го очіку ва но го За ко ну без пе -
ребільшен ня вва жа ють най виз начнішою подією для по даль шо го роз вит ку іпо теч -
них відно син у нашій країні. Цей За кон більшість фахівців вва жа ють найбільш
про гре сив ним на те ре нах Цен т раль ної та Східної Євро пи та пов’язу ють з йо го
прий нят тям по до лан ня пра во во го ва ку у му, який існу вав у цій сфері про тя гом три -
ва ло го ча су та галь му вав роз ви ток іпо теч них пра во вих відно син.

Виз на чен ня по нят тя «іпо те ка» на во дить ся у ст.. 1 За ко ну: «Іпо те ка – вид за без -
пе чен ня ви ко нан ня зо бов’язан ня не ру хо мим май ном, що за ли шається у во лодінні
і ко ри с ту ванні іпо те ко дав ця, згідно з яким іпо те ко дер жа тель має пра во в разі не -
ви ко нан ня борж ни ком за без пе че но го іпо те кою зо бов’язан ня одер жа ти за до во лен -
ня своїх ви мог за ра ху нок пред ме та іпо те ки пе ре важ но пе ред інши ми кре ди то ра -
ми цьо го борж ни ка у по ряд ку, вста нов ле но му цим За ко ном»2.

У ст. 3 За ко ну містять ся підста ви ви ник нен ня, за сто су ван ня і пріори тет іпо те -
ки. Іпо те ка ви ни кає на підставі до го во ру, за ко ну або рішен ня су ду. Та кож у цій
статті за зна че но, що іпо те ка має похідний ха рак тер від ос нов но го зо бов’язан ня і
є дійсною до при пи нен ня ос нов но го зо бов’язан ня або до закінчен ня дій іпо теч но -
го до го во ру.

Ви мо ги що до дер жав ної реєстрації іпо те ки закріплені у ст. 4 За ко ну. Зо к ре ма,
у ній за зна че но, що «об тя жен ня не ру хо мо го май на іпо те кою підля гає дер жавній
реєстрації в по ряд ку, вста нов ле но му за ко но дав ст вом. У разі не до три ман ня цієї
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умо ви, іпо теч ний до говір є дійсним, але ви мо га іпо те ко дер жа те ля не на бу ває
пріори те ту віднос но за реєстро ва них прав чи ви мог інших осіб на пе ре да не в іпо -
те ку не ру хо ме май но»3. На ступ на ча с ти на цієї статті містить ви мо ги що до осіб, на
яких по кла де но обов’язок дер жав ної реєстрації об тя жен ня не ру хо мо го май на іпо -
те кою і відо мості, які обов’яз ко во по винні місти ти ся у дер жав но му реєстрі іпо тек. 

Так, на при клад, згідно з За ко ном, під час ви дачі кре ди ту банківською ус та но -
вою під за ста ву не ру хо мо го май на обов’яз ко вим є но таріаль не посвідчен ня іпо -
теч но го до го во ру, до яко го кре ди то рам до дається Повідо млен ня про реєстрацію
іпо те ки. Повідо млен ня іпо те ко дер жа те ля пе ре дається но таріусу,який зо бов’яза -
ний у день но таріаль но го посвідчен ня іпо теч но го до го во ру за не с ти відо мості до
дер жав но го реєстру іпо тек. Для підтвер д жен ня вне сен ня відповідно го за пи су, но -
таріус на дає іпо те ко дер жа те лю Повідо млен ня про вне сен ня в реєстр іпо тек. Да не
повідо млен ня містить по ле кон троль ної су ми і но мер за пи су, які не мо жуть по вто -
рю ва ти ся та за до по мо гою яких відбу вається по шук в еле к трон но му дер жав но му
реєстрі іпо тек. Після ви ко нан ня зо бов’язань по зи чаль ни ком для ви клю чен ня за -
пи су з дер жав но го реєстру іпо тек, іпо те ко дер жа тель на дає но таріусу Повідо млен -
ня про ви клю чен ня з дер жав но го реєстру іпо тек, а на ви мо гу но таріуса до дат ко во
на дається лист з відповідним про хан ням. Як що ви ник не по тре ба ви прав лен ня або
зміни да них, які містять ся в дер жав но му реєстрі іпо тек, іпо те ко дер жа те лям на -
дається Повідо млен ня про вне сен ня змін у дер жав ний реєстр іпо тек4.

До всіх без ви клю чен ня повідо млень про реєстрацію іпо тек, про ви клю чен ня
відо мо стей з реєстру іпо тек та про вне сен ня змін до реєстру іпо тек, За кон пе ред -
ба чає за сто су ван ня су во рих ви мог що до їх оформ лен ня. Всі ви щез га дані повідо -
млен ня ма ють ви гляд таб лиць, у яких ма ють бу ти за пов нені обов’яз кові по ля (на -
при клад, для Повідо млен ня про вклю чен ня за пи су в реєстр іпо тек, це: на зва і
реквізи ти іпо те ко дер жа те ля та іпо те ко дав ця, опис пред ме та іпо те ки, до статній
для йо го іден тифікації та/або йо го реєстраційні дані, па ра ме т ри кре дит ної опе -
рації, строк по вно го ви ко нан ня ос нов но го зо бов’язан ня або строк дії іпо теч но го
до го во ру в разі, як що іпо те кою за без пе чується за до во лен ня ви мог,які мо жуть ви -
ник ну ти в май бут нь о му то що). На кож но му повідо млен ня має бу ти підпис упов -
но ва же ної осо би іпо те ко дер жа те ля та відповідна пе чат ка5.

На мо мент прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про іпо те ку» він відповідав пев ною
мірою ви мо гам то го час но го іпо теч но го рин ку. Про те, з ча сом з’яви ла ся не -
обхідність йо го адап тації до рівня роз вит ку рин ку іпо теч но го кре ди ту ван ня.

Знач ною подією ста ло прий нят тя у 2004 році За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну
реєстрацію прав на не ру хо ме май но та їх об ме жень», який виз на чив пра вові, еко -
номічні та ор ганізаційні за са ди ство рен ня у май бут нь о му у складі дер жав но го зе -
мель но го ка да с т ру єди ної си с те ми дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на зе мельні
ділян ки та інше не ру хо ме май но, об ме жень цих прав. Про те, ця си с те ма так і не
бу ла ство ре на.

Не зва жа ю чи на те, що жод не з по ло жень За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну
реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень», прий ня то го у
2004 році, не бу ло ре алізо ва не на прак тиці, 11 лю то го 2010 ро ку Вер хов ною ра -
дою Ук раїни бу ло прий ня то За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни
«Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об ме жень» та
інших за ко но дав чих актів Ук раїни N 1878-VI, який вста нов лює прин ци по во іншу,
в порівнянні з ре дакцією цьо го За ко ну 2004 ро ку, мо дель си с те ми реєстрації, що
вка зує на не послідовність ук раїнсько го за ко но дав ця і відсутність у ньо го чіткої
кон цепції що до фор му ван ня та роз вит ку в Ук раїні си с те ми реєстрації прав на не -
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ру хомість. Цей За кон зі зміна ми від 09 груд ня 2011 ро ку, вне се ни ми За ко ном Ук -
раїни N 4152-VI закріпив єди ний мо мент ви ник нен ня пра ва влас ності на не ру хо -
ме май но з 01 січня 2013 ро ку – з мо мен ту дер жав ної реєстрації прав6.

В Ук раїні три ває про цес ре фор му ван ня відно син дер жав ної реєстрації прав
влас ності та інших ре чо вих прав. Свідчен ням цьо го є за твер д жен ня По ста но вою
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 22 черв ня 2011 ро ку №703 По ряд ку дер жав ної
реєстрації прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень, а та кож по ряд ку на дан ня ви -
тягів з Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но. У зв’яз ку зі всту пом
в дію з 1 січня 2013 ро ку по ло жень За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну реєстрацію ре -
чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень», да ний пра во вий інсти тут за ли -
шається од ним з най менш досліджу ва них у су часній пра вовій на уці7.

Ак ту аль ним на сьо годні є з’ясу ван ня ста ну адміністра тив но-пра во во го ре гу -
лю ван ня у сфері дер жав ної реєстрації прав влас ності на не ру хо ме май но та їх об -
тя жень, які ха рак те ри зу ють ся мно жинністю реєстраційних про це дур. Існу ю чий
по ря док дер жав ної реєстрації на жаль не має на леж но го вре гу лю ван ня, що ви ма -
гає йо го по даль шо го удо с ко на лен ня та на уко во го обґрун ту ван ня. Зо к ре ма, не гай -
но го вирішен ня по тре бує про бле ма за про ва д жен ня єди ної си с те ми дер жав ної
реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май но, що бу де спри я ти ре алізації гро ма дя -
на ми вка за но го пра ва та по до лан ню ко рупції у цій сфері відно син.

Не обхідність ком плекс но го си с тем но го досліджен ня ко ла пи тань, що ле жать
у пло щині адміністра тив них пра вовідно син, які ви ни ка ють з при во ду не ру хо мо го
май на, є особ ли во ак ту аль ною у зв’яз ку з ут во рен ням у про цесі ре фор му ван ня си -
с те ми цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, за по чат ко ва но го Ука зом Пре зи ден -
та Ук раїни № 1085/2010, Дер жав ної реєстраційної служ би Ук раїни, на яку по кла -
де но функції з ре алізації дер жав ної політи ки у сфері реєстрації.

Не зва жа ю чи на на явність ве ли кої кількості на уко вих праць із за зна че ної про -
бле ма ти ки, ба га то пи тань за ли ша ють ся не дослідже ни ми. Це по яс нюється
складністю про блем адміністра тив но-пра во во го за без пе чен ня дер жав ної реєст -
рації, зміна ми у за ко но давстві Ук раїни у реєстраційній сфері у зв’яз ку з впро ва д -
жен ням з 1 січня 2013 ро ку но вої си с те ми дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на
не ру хо ме май но, фор му ван ня якої відбу вається в умо вах гос трих дис кусій8.

Зва жа ю чи на те, що ре фор му ван ня си с те ми реєстрації та при ве ден ня її до
рівня світо вих стан дартів є важ ли вою скла до вою адміністра тив ної ре фор ми, по -
стає пи тан ня про здійснен ня аналізу та удо с ко на лен ня за ко но дав ст ва у цій сфері.
На сам пе ред, вар то скон цен т ру ва ти ся на виз на ченні по тенційних про блем, які ви -
ник ли після за про ва д жен ня но во го по ряд ку реєстрації.

От же, на сьо годнішній день ство ре но єди ну си с те му дер жав ної реєстрації ре -
чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень, яка поєднує в собі інфор мацію про
зе мельні ділян ки та об’єкти, які на них зна хо дять ся. У чо му ж по ля гає но виз на
єди ної си с те ми? 

З 1 січня 2013 р. функції дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май -
но, у то му числі на зе мельні ділян ки, пе рей ш ли до спеціаль но упов но ва же но го
цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань дер жав ної реєстрації прав –
Міністер ст ва юс тиції та йо го те ри торіаль них уп равлінь юс тиції.

Від імені Міністер ст ва юс тиції ці функції ви ко ну ють Дер жав на реєстраційна
служ ба Ук раїни (далі – Укр держ реєстр) та її струк турні те ри торіальні підрозділи.
Дер жав на реєстрація ре чо вих прав здійснюється шля хом вне сен ня за писів до
Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но. Укр держ реєстр уже ство -
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ре ний на підставі Ука зу Пре зи ден та Ук раїни від 06.04.2011 р. № 401/2011 (ад ре -
са сай ту – www.derzhreestr.gov.ua).

Аналізу ю чи п. п. 7, 8, 11 Ука зу та, зо к ре ма, 12, ба чи мо, що зміне но самі підхо -
ди до реєстрації ре чо во го пра ва як технічно го про це су, оскільки реєстра то ру на -
да ють ся по вно ва жен ня що до прий нят тя і ревізу ван ня пра во чинів, які ви ко нані у
пись мовій формі і тільки у вста нов ле них за ко ном ви пад ках ви ма га ти меть ся їх но -
таріаль не посвідчен ня. Крім цьо го, реєстра тор під час роз гля ду за яви про дер жав -
ну реєстрацію та до ку ментів, що до да ють ся до неї, вста нов лює відповідність за -
яв ле них прав і по да них до ку ментів ви мо гам за ко но дав ст ва, зо к ре ма, на яв ності
фак ту ви ко нан ня умов пра во чи ну з яки ми за кон та/або до говір (уго да) пов’язує
мож ливість про ве ден ня дер жав ної реєстрації ви ник нен ня, пе ре хо ду та при пи нен -
ня прав на не ру хо ме май но або їх об тя жень (п. п. 5 п. 12 По ряд ку дер жав ної
реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень).

Відповідно до пунк ту 6 По ряд ку, дер жав на реєстрація пра ва влас ності та
інших ре чо вих прав на не ру хо ме май но, на дан ня відмо ви у такій реєстрації про -
во дять ся у строк, що не пе ре ви щує 14 ро бо чих днів з мо мен ту прий нят тя за яви
про дер жав ну реєстрацію прав та їх об тя жень. З 01 січня 2014 ро ку цей строк ста -
но ви ти ме п’ять ро бо чих днів. Це по ло жен ня су пе ре чить інсти ту ту влас ності,
оскільки реєстрація пра ва влас ності, яке ви ни кає на підставі різно го ро ду до го -
ворів (пра во чинів), не мо же бу ти три ва лою в часі, оскільки ут во рюється пра во вий
ва ку ум не виз на че ності для на бу ва ча не ру хо мості та сповільнюється ри нок не ру -
хо мості. На при клад, як що у цей період на бу вач по ми рає, до ля май на, пра во влас -
ності на яке у по мер ло го не ви ник ло у зв’яз ку з три валістю реєстрації, є та кож не -
виз на че ною, бо за до го во ром май но пе рей ш ло до на бу ва ча, а пра во влас ності на
це не ру хо ме май но ще ра хується за відчу жу ва чем9.

Це ж сто сується і реєстрації іпо тек, об тя жень ре чо вих прав на не ру хо ме май -
но. Відповідно до статті 73 За ко ну Ук раїни «Про но таріат», но таріуси зо бов’язані
на кла да ти за бо ро ну за повідо млен ням ус та но ви бан ку, підприємства або ор -
ганізації про ви да чу гро ма дя ни ну по зи ки (кре ди ту) на будівництво, капіталь ний
ре монт чи купівлю жит ло во го бу дин ку (квар ти ри); при посвідченні до го во ру
довічно го ут ри ман ня; при посвідченні до го во ру іпо те ки жит ло во го бу дин ку, квар -
ти ри, дачі, са до во го бу дин ку, га ра жа, зе мель ної ділян ки, іншо го не ру хо мо го май -
на; за повідо млен ням іпо те ко дер жа те ля; в інших ви пад ках, пе ред ба че них за ко -
ном. Про це ду ру вчи нен ня цієї но таріаль ної дії ста но вить: 

– влас не вчи нен ня но таріаль ної дії; 
– вне сен ня виз на че них за ко ном відо мо стей у Єди ний реєстр за бо рон відчу -

жен ня об’єктів не ру хо мо го май на.
При цьо му, вка зані про це ду ри відбу ва ють ся прак тич но од но час но. З на бран -

ням чин ності ви ще заз на че ни ми нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми, ви ни кає ще од на
про це ду ра – по дан ня дер жав но му реєстра то ру не обхідно го па ке та до ку ментів для
вне сен ня відо мо стей до Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но про
на кла ден ня (знят тя) за бо ро ни відчу жен ня. За ключ на про це ду ра по ля гає у роз -
гляді, в по ряд ку чер го вості, та оцінці дер жав ним реєстра то ром по да них до ку -
ментів у строк, що не пе ре ви щує од но го ро бо чо го дня з мо мен ту прий нят тя за яви
про дер жав ну реєстрацію, та має наслідком реєстрацію або відмо ву у її про ве -
денні.

Сьо годні мож на кон ста ту ва ти, що За кон Ук раїни «Про дер жав ну реєстрацію
ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень» в ча с тині реєстрації ре чо вих
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прав на не ру хо ме май но, що ви ни ка ють на підставі пра во чинів, посвідче них но -
таріаль но, по тре бує серй оз но го уз го д жен ня з чин ним за ко но дав ст вом та вра ху -
ван ня пра вовідно син, що ви ник ли до на бран ня ним чин ності.

Над зви чай но важ ли вим є закріплен ня на за ко но дав чо му рівні:
1. Пра вофіксу ю чо го ста ту су дер жав ної реєстрації ре чо вих прав, замість за -

про по но ва но го сьо годні – пра во вста нов лю валь но го.
2. При ве ден ня у відповідність до чин но го за ко но дав ст ва по вно ва жень дер -

жав них реєстра торів в пло щині дер жав ної реєстрації прав, як технічної реєстрації
фактів їх ви ник нен ня.

3. Ско ро чен ня строків дер жав ної реєстрації ре чо вих прав за пра во чи на ми, що
посвідчу ють ся но таріаль но, з 14 до 1 дня, а та кож змен шен ням вар тості та кої дер -
жав ної реєстрації, що ста не мож ли вим ли ше у ви пад ку на дан ня но таріусам прав
реєстра то ра ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень за посвідчу ва ни ми
ни ми пра во чи на ми. 

4. Наділен ня но таріуса по вно ва жен ня ми дер жав но го реєстра то ра ре чо вих
прав, що ви ни ка ють, на підставі посвідчу ва них ним пра во чинів.

5. Збе ре жен ня існу ю чих по вно ва жень но таріуса що до реєстрації об тя жень на
не ру хо ме май но, що ви ни ка ють на підставі посвідчу ва них ним пра во чинів (на -
при клад за бо ро на, іпо те ка), що по пе ре дить хви лю ша х рай ст ва та інших зло вжи -
вань з не ру хомістю та фінан со ви ми ре сур са ми.

Як вис но вок, не обхідно за зна чи ти, що інсти тут дер жав ної реєстрації в Ук раїні
по тре бує невідклад но го вдо с ко на лен ня, шля хи яко го вже ок рес лю ва ли ся в те орії
адміністра тив но го пра ва та ки ми на уков ця ми, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Би тяк,
О.М. Яку ба, та пе ред ба чені Ука зом Пре зи ден та Ук раїни «Про за хо ди що до впро -
ва д жен ня Кон цепції адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні» від 22.07.1998 ро ку №
810/98. Колізійність за ко но дав ст ва Ук раїни у сфері дер жав ної реєстрації прав
влас ності на не ру хо ме май но по тре бує йо го при ве ден ня у відповідність до Кон -
сти туції Ук раїни, усу нен ня су пе реч но с тей між нор ма ми підза кон них актів. На -
галь ною є та кож не обхідність змін сут ності, форм і ме тодів адміністра тив них
про ва д жень з дер жав ної реєстрації.

1.Про за ста ву: За кон Ук раїни від 02.10.92 // ВВР Ук раїни . – 1992. – №47. – С. 642.
2. Про іпо те ку: За кон Ук раїни від 05.06.2003 // Го лос Ук раїни. – 2003. – № 129. 3. Там
са мо. 4. Про за твер д жен ня Інструкції про по ря док вчи нен ня но таріаль них дій но -
таріуса ми Ук раїни: На каз Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 03.03.2004 №20/5 //
Офіційний вісник Ук раїни . – 2004. – №10. – С. 315. 5. Еле к трон ний ре сурс. – Ре жим до -
сту пу: www.minjust.gov.ua 6. Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну
реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об ме жень» та інших за ко но дав чих
актів Ук раїни: За кон Ук раїни №1878-VI [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1878-17. 7. Сло бо дя нюк С.О. Місце те роль інсти ту -
ту дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май но в пра вовій си с темі / С.О. Сло -
бо дя нюк // Дер жа ва і пра во: зб. на ук. праць. Юри дичні і політичні на уки. – 2011. –
Вип. 52. – С. 282. 8. Барц Я.Є. Про бле ми та пер спек ти ви роз вит ку за ко но дав ст ва Ук -
раїни в сфері дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май но / Я.Є. Барц // Бю ле -
тень міністер ст ва юс тиції Ук раїни. – 2011. – № 7. – С. 6. 9. Дя ко вич М.М. Ре алізація по -
ряд ку дер жав ної реєстрації ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень: пра вові ас -
пек ти та про блемні пи тан ня / М.М. Дя ко вич, Ю.М. Юр ке вич // Бю ле тень міністер ст ва
юс тиції Ук раїни. – 2012. – № 4. – С. 22.
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УДК 249.221

М. П. СТАД НИК

ПРА ВОВІ ПРО БЛЕ МИ ЗА ХИ С ТУ КО ЛЕК ТИВ НИХ ПРАВ 
ТА ІНТЕ РЕСІВ НАЙ МА НИХ ПРАЦІВНИКІВ

Досліджу ють ся про бле ми за хи с ту ко лек тив них прав та інте ресів най ма них
працівників. Підда но аналізу пра во вий ста тус тру до вих ко лек тивів підприємств, ус та -
нов, ор ганізацій та їх струк тур них підрозділів, вно сять ся про по зиції що до роз ши рен ня
по вно ва жень тру до вих ко лек тивів. За про по но ва но за ко но дав чо закріпи ти виз на чен ня
по нят тя «тру до вий ко лек тив в Ко дексі за конів про пра цю Ук раїни. Ак цен тується ува -
га на то му, що суб’єктом ко лек тив них відно син є тру до вий ко лек тив підприємств, ус -
та нов, ор ганізацій. Вно сить ся про по зиція за ко но дав чо го закріплен ня по нят тя «ра да
тру до во го ко лек ти ву» та «упов но ва же на осо ба тру до во го ко лек ти ву». За про по но ва но
зміни та до пов нен ня до За ко ну Ук раїни «Про профспілки та га рантії їх діяль ності», а
та кож до Про ек ту Тру до во го ко дек су Ук раїни.

Клю чові сло ва: тру дові розбіжності, тру до вий ко лек тив, ра да тру до во го ко лек -
ти ву, Про ект Тру до во го ко дек су Ук раїни.

Стад ник М.П. Пра во вые про бле мы за щи ты кол лек тив ных прав и ин те ре сов
на ем ных ра бот ни ков

Ис сле ду ют ся про бле мы за щи ты кол лек тив ных прав и ин те ре сов на ем ных ра бот ни -
ков. Под верг ну ты ана ли зу пра во вой ста тус тру до вых кол лек ти вов пред при я тий, уч -
реж де ний, ор га ни за ций и их струк тур ных под раз де ле ний, вно сят ся пред ло же ния по
рас ши ре нию пол но мо чий тру до вых кол лек ти вов. Пред ло же но за ко но да тель но за кре -
пить оп ре де ле ние по ня тия «тру до вой кол лек тив в Ко дек се за ко нов о тру де Ук ра и ны.
Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на том, что субъ ек том кол лек тив ных от но ше ний яв ля ет ся
тру до вой кол лек тив пред при я тий, уч реж де ний, ор га ни за ций. Вно сит ся пред ло же ние за -
ко но да тель но го за креп ле ния по ня тия «со вет тру до во го кол лек ти ва» и « упол но мо чен -
ное ли цо тру до во го кол лек ти ва». Пред ло же ны из ме не ния и до пол не ния в За кон Ук ра и ны
« О проф со ю зах и га ран ти ях их де я тель но с ти» к про ек ту Тру до во го ко дек са Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: тру до вые раз но гла сия, тру до вой кол лек тив, со вет тру до во го
кол лек ти ва, про ект Тру до во го ко дек са Ук ра и ны.
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This article researches the problems of protecting the collective rights and interests of
employees. The author analyses the legal status of labor collectives of enterprises, institu-
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tions, organizations and their divisions as well as proposes to expand the powers of labor col-
lectives. There has been proposed to settle by law the definition of "labor collective in the
Code of Labor Laws. The attention is drawn to the fact that the subject of collective labor rela-
tions is a collective of enterprises, institutions, organizations. It is proposed to settle by law a
notion of «council of the labor collective» and «authorized person of the labor collective».
There has been proposed the changes and additions to the Law of Ukraine "On Trade Unions
and Guarantees of their actions» as well as to the draft of the Labor Code of Ukraine.

Key words: labor divergence, labor collective, council of the labor collective, the project
of the Labor Code of Ukraine.

Про ве ден ня роз дер жав лен ня та при ва ти зації, пе рехід до рин ко вої еко номіки
за го ст ри ло про тиріччя у сфері за сто су ван ня най ма ної праці. Ці про тиріччя вик -
ли кані цілим ря дом, як об’єктив них так і суб’єктив них при чин. До об’єктив них
при чин мож на відне с ти ско ро чен ня ви роб ництва, яке вик ли ка но не кон ку рент ноз -
дат ною про дукцією, яка ви пу с кається в дер жаві та низь кою купівель ною спро -
можністю на се лен ня, еко номічною кри зою, яка має місце в еко номіці Ук раїни,
повільне ре фор му ван ня пра во вої си с те ми за га лом та тру до во го пра ва зо к ре ма.
На ря ду з ци ми об’єктив ни ми чин ни ка ми є і цілий ряд суб’єктив них, які ма ють
місце на кон крет них підприємствах, ус та но вах, ор ганізаціях. До них мож на
відне с ти ка та ст рофічну зно шеність ос нов них фондів, які до ся га ють на ок ре мих
підприємствах 70–80%, відсутність но вих тех но логій, надмірне при влас нен ня
влас ни ка ми підприємств йо го при бутків за ра ху нок ви пла ти низь ких зар плат, все
це не га тив но впли ває на рівень за робітної пла ти працівників, віднов лен ня ос нов -
них фондів, втілен ня но вих тех но логій. 

Є за галь новідо мим те, що в еко номічно роз ви не них країнах світу за робітна
пла та працівників в струк турі ви роб ництва скла дає 60–70% відсотків. В той же
час в Ук раїні та інших по ст ра дянсь ких ре с публіках розмір за робітної пла ти
працівників скла дає 7–8 % в струк турі ви роб ництва. Та ким чи ном мож на зро би -
ти од но знач ний вис но вок про те, що про тиріччя в сфері за сто су ван ня най ма ної
праці і на далі бу дуть за го ст рю ва ти ся. 

Ос нов ний ма сив за ко но дав ст ва, який ре гу лює тру дові відно си ни у сфері най -
ма ної праці прак тич но сфор му вав ся в період доміну ван ня дер жав ної еко номіки та
па ну ван ня ко манд но-адміністра тив ної си с те ми, яка ви с ту пи ла ос нов ним
суспільним ре гу ля то ром в сфері тру до вих відно син, є до реч ним відзна чи ти, що на
сьо годні ще діє КЗпП Ук раїни в ре дакції 1971 ро ку. За період не за леж ності
корінним чи ном не зміни ла ся за ко но дав ча ба за з тру до во го пра ва і це не див ля -
чись на те, що за цей період змінив ся суб’єктний склад тру до вих пра вовідно син,
зміни ли ся ос но ви гос по да рю ван ня. На сьо годнішній день більше 80% ос нов них
фондів зна хо дять ся у при ват но му сек торі еко номіки, але й є га лузі еко номіки, на -
при клад, сільське гос по дар ст во де прак тич но 100% влас ності зна хо дить ся у при -
ват но му сек торі еко номіки. Та ким чи ном, об’єктив но скла ла ся та ка си ту ація, що
тру до ве за ко но дав ст во не є адап то ва ним до рин ко вих відно син, які фак тич но
існу ють в дер жаві.

Мож на зро би ти вис но вок про те, що повільність в ре фор му ванні тру до во го за -
ко но дав ст ва не га тив но впли ває на рівень за хи с ту, як індивіду аль них так і ко лек -
тив них прав най ма них працівників, зро с тан ню кількості тру до вих розбіжно с тей,
що ви ни ка ють між працівни ка ми та влас ни ка ми або упов но ва же ни ми ни ми ор га -
на ми. То му пи тан ня ви роб лен ня пра во вих, еко номічних та соціаль них ме ханізмів
за хи с ту прав та інте ресів най ма них працівників не ли ше не втра ча ти ме своєї ак -
ту аль ності, а й бу де сто я ти ще гостріше.
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Повільність в ре фор му ванні тру до во го за ко но дав ст ва з на шо го по гля ду вик ли -
ка на тим, що олігархічне лоббі, що пред став ле не у ви що му за ко но дав чо му ор -
гані – Вер ховній Раді Ук раїни не зацікав ле не в то му, щоб ще до ма со вої при ва ти -
зації ство ри ти такі пра вові ме ханізми, які не доз во лять «при хва ти зу ва ти» об’єкти
дер жав ної влас ності без вра ху ван ня інте ресів тру до вих ко лек тивів. На пев но цим
і по яс нюється «за тяж на про це ду ра» прий нят тя Но во го Про ек ту тру до во го Ко дек -
су Ук раїни, який на про тязі 13 років Вер хов ною Ра дою Ук раїни все ще «до опра -
ць о  вується».

Та ким чи ном, на сьо годнішній день пи тан ня за хи с ту ко лек тив них прав
працівників, прий нят тя Но во го тру до во го Ко дек су Ук раїни є не ли ше незрілим, а
в значній мірі пе резрілим.

Не див ля чись на три ва лу ко дифікацію тру до во го за ко но дав ст ва, не до пу с ти му
повільність в прий нятті Но во го тру до во го Ко дек су Ук раїни на укові досліджен ня
в цій сфері до сить ак тив но про во ди ли ся. За хи с ту ко лек тив них прав най ма них
працівників бу ли при свя чені ро бо ти відо мих ук раїнських вче них-тру до виків:
С.М. При лип ка, О.М. Яро шен ко, Н.М.Ху то рян, Г.І. Ча ни ше вої та ціло го ря ду
інших. Ба га то пи тань, як те о ре тич но го, так і прак тич но го ха рак те ру не знай ш ли
на леж но го вирішен ня в на уці та прак тиці тру до во го пра ва. Вра хо ву ю чи те, що на
сьо годні про во дить ся ро бо та з ко дифікації тру до во го за ко но дав ст ва, до опра цю -
ван ня Про ек ту тру до во го Ко дек су Ук раїни є не обхідним вста но ви ти пра вові ме -
ханізми з за хи с ту ко лек тив них прав най ма них працівників, у зв’яз ку з цим бу ло б
за доцільне в за ко но дав чо му по ряд ку, на при клад в За коні Ук раїни «Про оп ла ту
праці» вне сти по ло жен ня згідно з яким на оп ла ту праці працівників на прав -
ляється 30–40% від при бут ку підприємства. 

Потрібно відзна чи ти, що пи тан ня ко лек тив но-до говірно го ре гу лю ван ня,
соціаль но го парт нер ст ва знай ш ли закріплен ня в діючо му за ко но давстві, це на сам -
пе ред в За коні Ук раїни «Про ко лек тивні до го во ри і уго ди» 1992 ро ку, За коні Ук -
раїни «Про соціаль ний діалог» 2010 ро ку, За коні Ук раїни «Про профспілки та га -
рантії їх діяль ності» 1999 ро ку, За коні Ук раїни «Про по ря док вирішен ня ко лек -
тив них тру до вих спорів (конфліктів)» 1998 ро ку та ціло го ря ду інших за ко но дав -
чих актів. Не див ля чись на це, цілий ряд пи тань за хи с ту ко лек тив них прав
працівників є не до ско на ли ми, а де які пи тан ня вза галі не знай ш ли на леж но го пра -
во во го вре гу лю ван ня. Так, з на шо го по гля ду по тре бу ють серй оз ної на уко вої роз -
роб ки пи тан ня ви роб ни чої де мо кратії, роз ши рен ня прав тру до вих ко лек тивів най -
ма них працівників в уп равлінні ви роб ництвом, за ко но дав чо го закріплен ня по вно -
ва жень рад тру до вих ко лек тивів. Особ ли во це сто сується працівників, які пра цю -
ють на дер жав них, ко му наль них підприємствах, ус та но вах, ор ганізаціях. На ря ду
з цим по винні бу ти про ве дені серй озні на укові роз роб ки те о ре тич них про блем
пра во суб’єктності тру до во го ко лек ти ву, як суб’єкта ко лек тив них тру до вих відно -
син. Оскільки ті досліджен ня в цій сфері, які на сьо годнішній день є, зво дять ся в
ос нов но му ли ше до струк ту ри но во го Тру до во го Ко дек су Ук раїни1. Що ж сто -
сується пи тан ня змісто вно го на пов нен ня цьо го розділу в Про екті, то це пи тан ня
за ли ши лось відкри тим. 

Те о ре тичні об грун ту ван ня по зиції в на уці тру до во го пра ва з ура ху ван ням то го,
що дер жа ва зна хо дить ся в умо вах пе ре хо ду до рин ку не знай ш ло на леж но го
досліджен ня. Цілком за ко номірним, є те, що для то го щоб ос мис ли ти пев не пра во -
ве яви ще не обхідно да ти йо го виз на чен ня, уяс ни ти йо го суть та ос новні оз на ки.
Пра во вий ста тус тру до вих ко лек тивів без по се ред ньо виз на че ний в кількох за ко но -
дав чих ак тах. Це на сам пе ред в Главі XVІ-А., який на зи вається – Тру до вий ко лек -
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тив в Ко дексі за конів про пра цю Ук раїни, в ред. 1971р., де в стат тях 252-1; 252-7;
252-8; виз на че ний пра во вий ста тус та по вно ва жен ня тру до вих ко лек тивів,
підприємств, ус та нов, ор ганізаціях та тру до вих ко лек тивів, бри гад підприємств та
п.8 ст.65 Гос по дарсь ко го Ко дек су Ук раїни від 16 січня 2003 ро ку, який вка зує, що
тру до вий ко лек тив підприємства ста нов лять усі гро ма дя ни, які своєю пра цею бе -
руть участь у йо го діяль ності на ос нові тру до во го до го во ру (кон трак ту, уго ди) або
інших форм, що ре гу лю ють тру дові відно си ни працівни ка з підприємством. Фак -
тич но то тож не виз на чен ня по нят тя тру до во го ко лек ти ву да не і в статті 252-1 КЗпП
Ук раїни в ред. 1971р. У вка заній нормі пе ред ба че но, що по вно ва жен ня тру до во го
ко лек ти ву виз на чається за ко но дав ст вом. Більш ши ро ке і ємне виз на чен ня да но у
юри дичній ен цик ло педії2, яка виз на чає, що тру до вий ко лек тив – обєднан ня гро ма -
дян, які на ос нові до го во ру, кон трак ту, уго ди або інших форм ре гу лю ван ня тру до -
вих відно син між працівни ком та ро бо то дав цем здійсню ють спільну тру до ву
діяльність на дер жав но му і не дер жав но му підприємствах усіх форм влас ності.

В цьо му виз на ченні вка зується, що тру до вий ко лек тив в ме жах виз на че ної ком -
пе тенції бе ре участь у ство ренні та вирішенні пев них дер жав них і гро мадсь ких
справ; пла ну ванні ви роб ництва і соціаль но-еко номічно го роз вит ку; уп рав лінні
підприємством, ус та но вою або ор ганізацією; підго товці та роз ста новці кадрів;
поліпшенні умов праці та по бу ту; ви ко ри с тан ня коштів, при зна че них для роз вит -
ку ви роб ництва, ма теріаль но го за охо чен ня то що. Та ким чи ном порівняль ний
аналіз цих двох виз на чень дає зро би ти вис но вок про те, що у виз на ченні да но му у
КЗпП Ук раїни та Гос по дарсь ко го Ко дек су Ук раїни фак тич но по кла де ний ли ше
суб’єктний склад по нят тя тру до вий ко лек тив, і то в уріза но му ви гляді. Що ж сто -
сується по вно ва жень тру до во го ко лек ти ву, йо го прав та обов’язків то в за ко но дав -
чо му виз на ченні во но відсутнє, а ли ше дається відси лоч на нор ма, що до то го, що
по вно ва жен ня тру до во го ко лек ти ву виз на ча ють ся за ко но дав ст вом. З на шо го по гля -
ду та ка по зиція за ко но дав ця є не зовсім об грун то ва ною. То му є за небхідне при до -
опра цю ванні Про ек ту тру до во го Ко дек су Ук раїни усу ну ти ці не доліки.

Важ ли вим ме ханізмом в за хисті тру до вих та соціаль но-еко номічних прав тру -
до вих ко лек тивів є виз на чен ня ко ла суб’єктів ко лек тив них пра вовідно син. По ло -
жен ня Гла ви XVI-А Ко дек су за конів про пра цю в повній мірі не дає відповідь на
це за пи тан ня. З аналізу тек с ту цієї гла ви мож на зро би ти вис но вок про те, що
суб’єктом ко лек тив них відно син зі сто ро ни най ма них працівників, ви с ту па ють
тру до вий ко лек тив підприємств, ус та нов, ор ганізацій та тру дові ко лек ти ви бри -
гад. За ко но да вець до сить де таль но вре гу лю вав пи тан ня за ра ху ван ня до скла ду
бри гад но вих працівників, по ряд ку об ран ня бри га дирів на збо рах ко лек тивів бри -
гад, пря док роз поділу за робітку у бри гаді то що. Що ж сто сується інших суб’єктів
ко лек тив них пра вовідно син на при клад це ху, дільниці, то ці пи тан ня не знай ш ли
сво го вре гу лю ван ня в главі КЗпП Ук раїни, яка при свя че на пра во во му ре гу лю ван -
ню діяль ності та пра во во го ста ту су тру до во го ко лек ти ву. З на шо го по гля ду бу ло б
за доцільне при ве с ти по ло жен ня Гла ви XVI-А Ко дек су за конів про пра цю Ук раїни
у відповідність до ст.11 Гла ви ІІ КЗпП Ук раїни та ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про ко -
лек тивні до го во ри і уго ди» 1993 ро ку, який фак тич но виз нає сто ро ною ко лек тив -
них до го ворів тру дові ко лек ти ви підприємств, ус та нов, ор ганізацій та їх струк -
тур них підрозділів.

Ви ще заз на че не пи тан ня є до сить ціка вим в кон тексті вста нов лен ня суб’єктно -
го скла ду сторін при ук ла денні ко лек тив них до го ворів. Тру до ве за ко но дав ст во не
дає од но знач ної відповіді на за пи тан ня хто ж є сто ро ною ко лек тив них відно син зі
сто ро ни най ма них працівників. Це тру до вий ко лек тив підприємств, ус та нов, ор -
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ганізацій (їх струк тур них підрозділів), ор га ни тру до во го ко лек ти ву (ра да тру до во -
го ко лек ти ву), профспілки то що. Без усвідо млен ня цьо го пи тан ня та йо го за ко но -
дав чо го вре гу лю ван ня на вряд чи мож на ве с ти мо ву про ефек тив ний за хист ко лек -
тив них прав та інте ресів працівників. Ко лек тивні пра ва та інте ре си най ма них
працівників ре алізу ють ся в ос нов но му че рез си с те му ук ла ден ня ко лек тив них до -
го ворів, що ук ла да ють ся на ви роб ни чо му рівні. Стат тя 3 За ко ну Ук раїни «Про ко -
лек тивні до го во ри і уго ди» від 1993 ро ку пе ред ба чає, що ко лек тив ний до говір ук -
ла дається між влас ни ком або упов ни ва же ним ним ор га ном з однієї сто ро ни або
кілько ма профспілко ви ми чи інши ми упов но ва же ни ми на пред став ництво тру до -
вим ко лек ти вом ор га на ми, а у разі відсут ності та ких ор ганів – пред став ни ка ми
тру дя щих, об ра ни ми і упов но ва же ни ми тру до вим ко лек ти вом. З пра во вих по ло -
жень цієї статті мож на зро би ти вис но вок, про те що пріорітет не пра во на ве ден -
ня ко лек тив них пе ре го ворів та ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів ма ють
профспілки, а у разі їх відсут ності чи інші упов но ва жені на пред став ництво тру -
до вим ко лек ти вом ор га на ми. З цьо го мож на зро би ти вис но вок про те, що
профспілки та інші суб’єкти, які ма ють пра во пред став ля ти інте ре си най ма них
працівників по став лені не в рівні умо ви. По-пер ше, та ка пра во ва нор ма в значній
мірі об ме жує пра ва тру до во го ко лек ти ву най ма них працівників. По-дру ге, та ке
по ло жен ня доз во лить ро бо то дав цю зло вжи ва ти пріори тет ним по ло жен ням
профспілок на ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів. На при клад за реєстру ва ти
«підкон т рольні» ро бо то дав цю профспілки. То му ви хо дя чи з то го, що суб’єктом
ко лек тив но до говірних відно син завжди є тру до вий ко лек тив, то він і по ви нен
виз на ча ти ко го упов но ва жу ва ти від імені тру до во го ко лек ти ву на ве ден ня ко лек -
тив них пе ре го ворів без будь-яких по пе редніх умов.

Бу ло б доцільно в тру до во му за ко но давстві виз на чи ти ся що до ви ко ри с тан ня
термінів «най мані працівни ки» підприємства, ус та но ви, ор ганізації та «тру до вий
ко лек тив» підприємства, ус та но ви, ор ганізації. З на шо го по гля ду оскільки термін
«тру до вий ко лек тив» підприємства, ус та но ви, ор ганізації фак тич но знай шов своє
закріплен ня в за ко но давстві, юри дичній терміно логії бу ло б за доцільне вжи ва ти
термін тру до вий ко лек тив.

Діюче за ко но дав ст во по вин но по пов ни ти ся та ки ми дефініціями, як «тру до вий
ко лек тив струк тур но го підрозділу» підприємства, ус та но ви, ор ганізації, «пред -
став ник тру дя щих, об ра ний і упов но ва же ний тру до вим ко лек ти вом», «ра да тру до -
во го ко лек ти ву». 

На за ко но дав чо му рівні не обхідно закріпи ти пи тан ня по ряд ку об ран ня до ра -
ди тру до во го ко лек ти ву, по вно ва жен ня ра ди тру до во го ко лек ти ву, пра вові та
соціальні га рантії для її членів, відповідальність влас ни ка або упов но ва же но го
ним ор га ну за по ру шен ня прав її членів. Пи тан ня по вно ва жен ня за галь них зборів
(кон фе ренцій) тру до вих ко лек тивів, по вно ва жен ня ра ди тру до во го ко лек ти ву, на
жаль, бу ли ви клю чені з КЗпП Ук раїни, За ко ном Ук раїни від 20 бе рез ня 1991 ро ку.

Не обхідно за ко но дав чо вре гу лю ва ти пи тан ня по ряд ку об ран ня пред став ни ка
тру дя щих, йо го пра ва, обов’яз ки, йо го відповідальність за дії, які мо жуть за шко -
ди ти інте ре сам тру до во го ко лек ти ву, фор му і зміст до ку ментів, які підтвер д жу ють
йо го по вно ва жен ня.

З на шо го по гля ду, пред став ля ти інте ре си тру до во го ко лек ти ву най ма них пра -
ців ників по винні ма ти ши ро ке ко ло осіб, які ко ри с ту ють ся довірою працівників.
Це на сам пе ред ад во ка ти, медіато ри то що. Бу ло б за доцільне ство ри ти реєстр та -
ких осіб, котрі ма ють не обхідну підго тов ку та ав то ри тет в суспільстві для ви роб -
лен ня взаємо прий нят них рішень по розбіжно с тям, що ви ни ка ють між ро бо то дав -
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цем та тру до вим ко лек ти вом най ма них працівників. Бу ло б за доцільне вста но ви -
ти об ме жен ня що до осіб, які не мо жуть бу ти пред став ни ка ми інте ресів ко лек ти ву
най ма них працівників. З на шо го по гля ду, для ефек тив но го і про фесійно го пред -
став ництва інте ресів най ма них працівників при ве денні ко лек тив них пе ре го ворів
не обхідно пе ред ба чи ти ши ро ке ко ло пра во вих га рантій для їх пред став ників.

Вка зані га рантії, з на шо го по гля ду, по винні га ран ту ва ти мож ли вості для
здійснен ня по вно ва жень об ра них осіб. Ці га рантії по винні по ши рю ва ти ся на пи -
тан ня зміни умов тру до во го до го во ру, оп ла ти праці, при тяг нен ня до дис циплінар -
ної відповідаль ності по вин но про во ди ти ся ни ми за зго дою тру до во го ко лек ти ву
най ма них працівників.

Звільнен ня з зай ма ної по са ди пред став ників тру до вих ко лек тивів по вин но
про во ди ти ся з до три ман ням не ли ше за галь но го по ряд ку, а й за на яв ності зго ди
тру до во го ко лек ти ву. 

Бу ло б за доцільне пе ред ба чи ти нор му, згідно з якою пред став ник тру до во го
ко лек ти ву най ма них працівників не мо же бу ти звільне ний з зай ма ної по са ди з
ініціати ви ро бо то дав ця про тя гом од но го ро ку з ча су, ко ли він ви ко ну вав обов’яз -
ки пред став ни ка тру до во го ко лек ти ву, крім ви падків по вної ліквідації
підприємства, ус та но ви, ор ганізації.

Та ка га рантія не по вин на на да ва ти ся працівни кам в разі не на леж но го ви ко -
нан ня ни ми обов’язків, або при пи нен ня ви ко нан ня ни ми обов’язків пред став ни ка
тру до во го ко лек ти ву за вла сним ба жан ням.

Бу ло б за не обхідне за та ки ми пред став ни ка ми пе ред ба чи ти місце ро бо ти, по -
са ду, се ред ню за робітну пла ту на час ви ко нан ня по кла де них на них обов’язків.

З на шо го по гля ду, рівень га рантій пред став ників тру до вих ко лек тивів не по -
ви нен бу ти мен ший ніж га рантії для працівників підприємств, ус та нов, ор -
ганізацій, об ра них до профспілко вих ор ганів, пе ред ба че них ст. 41 За ко ну Ук раїни
«Про про фесійні спілки, їх пра ва та га рантії діяль ності» від 15.09. 1999 ро ку.

Є та кож не обхідним пе ред ба чи ти обов’язок ро бо то дав ця що до ство рен ня
умов діяль ності пред став ників тру до вих ко лек тивів най ма них працівників. Бу ло
б за доцільне пе ред ба чи ти в за ко но дав чо му по ряд ку обов’язок ро бо то дав ця за без -
пе чи ти не обхідні умо ви для пред став ників ко лек ти ву най ма них працівників, як це
пе ред ба че но в ст. 42 За ко ну Ук раїни «Про про фесійні спілки, їх пра ва та га рантії
діяль ності» 1999 ро ку.

Не обхідно та кож пе ред ба чи ти відповідальність ро бо то дав ця за по ру шен ня
ним прав пред став ни ка ко лек ти ву най ма них працівників. 

Вра хо ву ю чи важ ливість ре алізації тру до ви ми ко лек ти ва ми своїх прав бу ло б
за доцільне в Но во му Тру до во му Ко дексі пе ред ба чи ти як дис циплінар ну, так і ма -
теріаль ну відповідальність влас ни ка або упов но ва же но го ним ор га ну за ці по ру -
шен ня. В ок ре мих ви пад ках, ко ли про ти прав на діяльність влас ни ка або упов но ва -
же но го ним ор га ну за вда ла шко ди охо ро ню ва ним пра вам та інте ре сам най ма них
працівників, з на шо го по гля ду, по вин на на сту па ти адміністра тив на чи криміна ль -
на відповідальність. 

Вис лов лені за ува жен ня і про по зиції по винні знай ти свою ре алізацію в книзі
шостій Про ек ту тру до во го ко дек су Ук раїни. 

1. Кар пен ко Д., Пра вові про бле ми За галь ної ча с ти ни про ек ту Ко дек су Ук раїни про
пра цю / Д. Кар пен ко, Н. Ху то рян // Пра во Ук раїни. – 1998. – № 3. – С. 43. 2. Юри дич на
ен цик ло педія – К.: Ви дав ництво «Ук раїнська ен цик ло педія» імені М.П. Ба жа на, 2004. –
Т. 6. – С. 148-149.
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І. І. КИ ЛИМ НИК
О. В. ХА РИ ТО НОВ

ПРА ВО ВА ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА СУ ЧАС НИХ ЗА ХОДІВ ЗА ХИ С ТУ 
ПРАВ ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛЬ НОЇ ВЛАС НОСТІ ПІД ЧАС ПЕ РЕМІЩЕН НЯ 

ТО ВАРІВ ЧЕ РЕЗ МИТ НИЙ КОР ДОН УК РАЇНИ

Дослідже но про бле ма ти ку за хи с ту прав інте лек ту аль ної влас ності під час пе ре мі -
щен ня то варів че рез мит ний кор дон Ук раїни. Зроб ле но вис но вок про на явність ши ро кої
си с те ми за ко но дав ст ва, спря мо ва ної на за побіган ня по ру шень у сфері інте лек ту аль ної
влас ності. За зна че но, що, не зва жа ю чи на знач ну нор ма тив ну ба зу, на прак тиці її за -
сто су ван ня спо с терігається суттєві не доліки в за хисті пра ва інте лек ту аль ної влас -
ності. Про аналізо ва но ме ханізм пе реміщен ня че рез мит ний кор дон Ук раїни об'єктів
пра ва інте лек ту аль ної влас ності. На ве дені при кла ди не до ско на лості си с те ми па тен -
ту ван ня про мис ло вих зразків. На явність існу ю чої си с те ми па тен ту ван ня при зво дить
до по ру шен ня гос по да рю ю чи ми суб'єкта ми прав інте лек ту аль ної влас ності. За про по -
но ва но вве ден ня більш ефек тив но го ме ханізму дер жав ної реєстрації та за хи с ту прав
інте лек ту аль ної влас ності. Вка за но на не обхідність роз роб ки єди ної кон цепції спів -
відно шен ня вітчиз ня них та міжна род них реєстрів прав інте лек ту аль ної влас ності.

Клю чові сло ва: мит ний кор дон, інте лек ту аль на власність, па тент, не май нові пра -
ва, за хист інте лек ту аль ної влас ності, мит ний реєстр, про мис ло вий зра зок, реєстрація
інте лек ту аль ної влас ності.

Ки лим ник И.И., Ха ри то нов А.В. Пра во вая ха рак те ри с ти ка со вре мен ных мер
за щи ты прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти при пе ре ме ще нии то ва ров че рез
та мо жен ную гра ни цу Ук ра и ны

Ис сле до ва на про бле ма ти ка за щи ты прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти при
пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Ук ра и ны. Сде лан вы вод о на ли чии
ши ро кой си с те мы за ко но да тель ст ва, на прав лен ную на пре дот вра ще ние на ру ше ний в
сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Ука за но, что, не взи рая на зна чи тель ную нор -
ма тив ную ба зу, в прак ти ке ее при ме не ния на блю да ет ся су ще ст вен ные не до стат ки в
за щи те пра ва ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Про ана ли зи ро ван ме ха низм пе ре ме -
ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу Ук ра и ны объ ек тов пра ва ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но с ти. При ве де ны при ме ры не со вер шен ст ва си с те мы па тен то ва ния про мы ш лен -
ных об раз цов. На ли чие су ще ст ву ю щей си с те мы па тен то ва ния при во дит к на ру ше нию
хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек та ми прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Пред ло же но
вве де ние бо лее эф фек тив но го ме ха низ ма го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции и за щи ты прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Ука за но на не об хо ди мость раз ра бот ки еди ной кон -
цеп ции со от но ше ния оте че ст вен ных и меж ду на род ных ре е с т ров прав ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но с ти.

Клю че вые сло ва: та мо жен ная гра ни ца, ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность, па -
тент, не иму ще ст вен ные пра ва, за щи та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, та мо жен -
ный ре естр, про мы ш лен ный об ра зец, ре ги с т ра ция ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти.

Kilimnik Inna, Kharitonov Alexey. Legal characteristic of modern protection meas-
ures of intellectual property rights in the movement of goods across the customs border
of Ukraine
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Studied the problems of protection of intellectual property rights in the movement of goods
across the customs border of Ukraine. Concluded that there was a broad system of legislation
aimed at preventing violations of intellectual property. Stated that the, despite the consider-
able legal framework, in practice, its application is observed significant deficiencies in the
protection of intellectual property rights. The mechanism of movement across the customs
border of Ukraine of intellectual property rights. Provides examples the imperfect system of
patenting industrial designs. The presence of the existing patent system leads to disruption of
the economic entities of intellectual property rights. Proposed introduction of a more effective
mechanism for state registration and protection of intellectual property rights. Pointed to the
need of development a unified concept of the relation of domestic and international registries
of intellectual property rights.

Key words: customs border, intellectual property, patent, nonproperty rights, protection of
intellectual property, customs register industrial design, registration of intellectual property
rights.

Постійний роз ви ток на уко во-технічно го про гре су, збільшен ня ви роб ництва
кон ку рен то с про мож них то варів та по ши рен ня інно вацій у всіх сфе рах суспільно -
го жит тя, всі ці фак то ри, без пе реч но, по си лю ють в су час них умо вах зна чимість
не ма теріаль них ак тивів та най го ловнішої їх скла до вої – інте лек ту аль ної влас -
ності. З цьо го при во ду до реч но на ве с ти по зицію С.С. Алєксєєва, який пи ше:
«При та ман не для то вар но-рин ко вої еко номіки, і особ ли во в умо вах цивілізацій
послідо вно де мо кра тич но го ти пу, за лу чен ня в сфе ру пра ва все но вих і но вих діля -
нок жит тя суспільства при зве ло крім інших наслідків до то го, що ви я ви ло ся за не -
обхідне по ши ри ти прин цип влас ності з йо го пер со налістич ним ха рак те ром і пра -
во вою вла с тивістю аб со лют ності і пра во вої ви нят ко вості на ре зуль та ти та об'єкти
інте лек ту аль ної, ду хов ної діяль ності. Звідси по ява фе но ме ну, по вною мірою ще
не ос мис ле но го на укою, – пра ва інте лек ту аль ної влас ності, яви ща, що опи ни ло ся
в од но му ка те горіаль но му ря ду з «ре чо вою власністю» і та кож ста ло серй оз ним
чин ни ком гро мадсь ко го про гре су1. Т.В. Ко зь я ко ва в свою чер гу на го ло шує, що
роль інте лек ту аль ної влас ності в еко номічно му роз вит ку зро с тає в усь о му світі,
ви пе ре д жа ю чи зна чущість за собів ви роб ництва та при род них ре сурсів. Сьо годні
ма теріальні цінності ство рю ють ся за ра ху нок за про ва д жен ня но вих тех но логій,
тоб то ви ко ри с тан ня твор чих знань у ви роб ництві то варів та по слуг2.

Зро с та ю ча ак ту алізація в су час но му суспільстві ролі на ве де ної ка те горії, в
певній мірі зму шує дер жавні інсти туції по си лю ва ти пра во вий за хист прав осіб, як
пра во влас ників, так й інших ка те горій осіб, чиї пра ва мо жуть бу ти по ру шені у
зв’яз ку з ре алізацією пра ва інте лек ту аль ної влас ності. Так, Т.Є. Ро мат за зна чає:
«Інте лек ту аль на власність є склад ним фе но ме ном суспільних відно син та на бу ває
все більшо го зна чен ня в су час но му світі. Це ви яв ляється на всіх рівнях
суспільних відно син: на дер жав но му рівні, у відно си нах між суб’єкта ми еко -
номічної діяль ності та для кож ної лю ди ни. В умо вах сьо го ден ня мож на го во ри ти
про фор му ван ня но во го суспільно го ус т рою – ме ри то кратії, за яко го соціаль не
ста но ви ще лю ди ни ве ли кою мірою зу мов люється її інте лек ту аль ним по тенціалом
та здатністю ге не ру ва ти нові знан ня. Дер жав ний за хист інте лек ту аль ної влас ності
в цьо му ас пекті має роз ви ва ти ся си ме т рич но до швид ко го роз вит ку га лузі»3.

На нор ма тив но му рівні пра вовідно си ни у сфері за хи с ту прав інте лек ту аль ної
влас ності ре гу лю ють ся ок ре ми ми по ло жен ня ми Кон сти туції Ук раїни, Цивільно го,
Криміна ль но го, Мит но го ко дексів Ук раїни, Ко дек су Ук раїни про адміністра тив ні
пра во по ру шен ня, нор ма ми спеціаль них за конів у сфері інте лек ту аль ної влас ності,
а та кож міжна род ним за ко но дав ст вом, ра тифіко ва ним на шою дер жа вою.
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Стат тя 418 Цивільно го ко дек су Ук раїни (далі – ЦК Ук раїни) під пра вом інте -
лек ту аль ної влас ності ро зуміє пра во осо би на ре зуль тат інте лек ту аль ної, твор чої
діяль ності або на інший об'єкт пра ва інте лек ту аль ної влас ності, виз на че ний цим
Ко дек сом та іншим за ко ном. Пра во інте лек ту аль ної влас ності ста нов лять осо -
бисті не май нові пра ва інте лек ту аль ної влас ності та (або) май нові пра ва інте лек -
ту аль ної влас ності, зміст яких що до пев них об'єктів пра ва інте лек ту аль ної влас -
ності виз на чається цим Ко дек сом та іншим за ко ном4.

Згідно ст. 420 ЦК Ук раїни до об'єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності, зо к ре -
ма, на ле жать: літе ра турні та ху дожні тво ри; комп'ютерні про гра ми; компіляції да -
них (ба зи да них); ви ко нан ня; фо но г ра ми, віде о г ра ми, пе ре дачі (про гра ми) ор га -
нізацій мов лен ня; на укові відкрит тя; ви на хо ди, ко рисні мо делі, про мис лові зраз -
ки; ком по ну ван ня (то по графії) інте г раль них мікро схем; раціоналіза торські про -
по зиції; сор ти рос лин, по ро ди тва рин; ко мерційні (фірмові) най ме ну ван ня, тор го -
вельні мар ки (зна ки для то варів і по слуг), ге о графічні за зна чен ня; ко мерційні
таємниці5.

Більш ураз ли вим, в умо вах постійно зро с та ю чо го імпорт но-ек с порт но го то ва -
ро обігу, на цей час ви с ту пає та кий об’єкт пра ва інте лек ту аль ної влас ності, як про -
мис ло вий зра зок. Відповідно до абз. 1 п. 1.2. Пра вил скла дан ня та по дан ня за яв -
ки на про мис ло вий зра зок, за твер д же них на ка зом Міністер ст ва освіти і на уки Ук -
раїни від 18.02.2002 р. № 110 (далі – Пра ви ла № 110) про мис ло вий зра зок – це ре -
зуль тат твор чої діяль ності лю ди ни у га лузі ху дож нь о го кон ст ру ю ван ня6. Стат тя
ст. 461 ЦК Ук раїни пе ред ба чає, що про мис ло вий зра зок вва жається при дат ним
для на бут тя пра ва інте лек ту аль ної влас ності на ньо го, як що він, відповідно до за -
ко ну, є но вим. При цьо му ст. 462 цьо го ж ко дек су пе ред ба чає, що на бут тя пра ва
інте лек ту аль ної влас ності на ви нахід, ко рис ну мо дель, про мис ло вий зра зок
засвідчується па тен том7.

В свою чер гу, Пра ви ла № 1108, а та кож Пра ви ла роз гля ду за яв ки на про мис -
ло вий зра зок, за твер д жені на ка зом Міністер ст ва освіти і на уки Ук раїни від
18.03.2002 № 1989 не містять чітко го по ряд ку про ве ден ня ек с пер ти зи про мис ло -
во го зраз ка, з ме тою виз на чан ня кри терію йо го но виз ни при по данні за яв ки на от -
ри ман ня па тен ту. Як наслідок, ДП «Ук раїнський інсти тут про мис ло вої влас ності»
в 2013 році бу ли ви дані па тен ти Ук раїни на такі про мис лові зраз ки, як: лам па для
освітлен ня (па тент на цей час не діє), вішал ка для одя гу, пер со наль ний комп'ютер,
зу бо чи ст ка, план шет ний комп'ютер10 та інші.

За гальні спо со би за хи с ту пра ва інте лек ту аль ної влас ності виз на чені ча с ти ною
дру гою статті 16 ЦК Ук раїни і ча с ти ною дру гою статті 20 Гос по дарсь ко го ко дек -
су Ук раїни (далі – ГК Ук раїни). На ве дені у відповідних нор мах пе реліки спо собів
за хи с ту не є ви черп ни ми з ог ля ду на вміще ний у статті 16 ЦК Ук раїни при пис про
те, що суд мо же за хи с ти ти цивільне пра во або інте рес іншим спо со бом, що вста -
нов ле ний до го во ром або за ко ном, а у статті 20 ГК Ук раїни – по ло жен ня що до
мож ли вості за хи с ту пра ва і за кон но го інте ре су інши ми спо со ба ми, пе ред ба че ни -
ми за ко ном.

Як що звер ну ти ся без по се ред ньо до за хи с ту прав інте лек ту аль ної влас ності
під час пе реміщен ня то варів че рез мит ний кор дон Ук раїни, то мож на по ба чи ти,
що вка за но му пи тан ню при свя че на Гла ва 57 Мит но го ко дек су Ук раїни.
Відповідно до ст. 398 вка за но го ко дек су цен т раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди, що
за без пе чує фор му ван ня та ре алізує дер жав ну по дат ко ву і мит ну політи ку, ве де
мит ний реєстр об’єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності, які охо ро ня ють ся
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відповідно до за ко ну, на підставі за яв пра во влас ників. Пра во влас ник, який має
підста ви вва жа ти, що під час пе реміщен ня то варів че рез мит ний кор дон Ук раїни
по ру шу ють ся чи мо жуть бу ти по ру шені йо го пра ва на об’єкт пра ва інте лек ту аль -
ної влас ності, має пра во по да ти до цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди, що за -
без пе чує фор му ван ня та ре алізує дер жав ну по дат ко ву і мит ну політи ку, за яву про
спри ян ня за хи с ту на леж них йо му май но вих прав на об’єкт інте лек ту аль ної влас -
ності шля хом вне сен ня відповідних відо мо стей до мит но го реєстру об’єктів пра -
ва інте лек ту аль ної влас ності, які охо ро ня ють ся відповідно до за ко ну. Після
реєстрації об’єкта пра ва інте лек ту аль ної влас ності в мит но му реєстрі об’єктів
пра ва інте лек ту аль ної влас ності, які охо ро ня ють ся відповідно до за ко ну, ор га ни
до ходів і зборів на підставі да них та ко го реєстру вжи ва ють за ходів що до за -
побіган ня пе реміщен ню че рез мит ний кор дон Ук раїни кон тра факт них то варів11.

Вка за ний мит ний реєстр, відповідно до По ряд ку реєстрації у мит но му реєстрі
об'єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності, які охо ро ня ють ся відповідно до за ко ну,
за твер д же но го на ка зом Міністер ст ва фінансів Ук раїни від 30.05.2012 р. № 648
(далі – По ря док № 648), ве деть ся з ме тою спри ян ня за хи с ту май но вих прав на
об'єкти прав інте лек ту аль ної влас ності під час мит но го кон тро лю та мит но го
оформ лен ня то варів, що містять такі об'єкти, на підставі за яв пра во влас ників і
містить інфор мацію, яка ви ко ри с то вується з ме тою за побіган ня пе реміщен ню че -
рез мит ний кор дон Ук раїни то варів з по ру шен ням прав інте лек ту аль ної влас -
ності12.

Згідно ст. 399 Мит но го ко дек су Ук раїни, у разі як що ор ган до ходів і зборів на
підставі да них мит но го реєстру об’єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності, які охо -
ро ня ють ся відповідно до за ко ну, ви яв ляє оз на ки по ру шен ня прав інте лек ту аль ної
влас ності що до то варів, пред’яв ле них до мит но го кон тро лю та мит но го оформ -
лен ня, їх мит не оформ лен ня при зу пи няється, а то ва ри підля га ють розміщен ню на
складі цьо го ор га ну13.

Та ким чи ном, за на яв ності у осо би па тен ту на про мис ло вий зра зок, во на
наділе на пра вом за реєстру ва ти йо го в мит но му реєстрі об'єктів пра ва інте лек ту -
аль ної влас ності. При цьо му, працівни ки мит них ор ганів Ук раїни не пе ревірять
так зва ну «па тент ноз датність» про мис ло во го зраз ка (йо го відповідність но визні),
а про сто реєстру ють йо го в мит но му реєстрі об'єктів пра ва інте лек ту аль ної влас -
ності. Та ка реєстрація дає мож ливість суб’єктам гос по да рю ван ня «усу ва ти» не ба -
жа них кон ку рентів, шля хом бло ку ван ня мит но го оформ лен ня імпор туємих то -
варів, або вза галі шан та жу ва ти будь-яких осіб, які зай ма ють ся ви роб ництвом або
імпор том про дукції, з ме тою от ри ман ня від них ком пен сації за так зва не «не по -
ру шен ня» пра ва інте лек ту аль ної влас ності.

Ви хо дя чи з ви ще ви кла де но го, слід кон ста ту ва ти невтішний вис но вок – ма ю чи
ши ро ку си с те му за ко но дав ст ва, спря мо ва ну на за побіган ня по ру шень в сфері
інте лек ту аль ної влас ності, на прак тиці ми спо с терігаємо її суттєву не до ско -
налість. Ви ще ви кла де на си ту ація, без пе реч но, не га тив но впли ває на відно си ни
міжна род но го то ва ро обігу між суб’єкта ми гос по да рю ван ня, тим більше в кон -
тексті праг нен ня на шої дер жа ви до підпи сан ня Уго ди про асоціацію між Ук раї -
ною та ЄС. З цьо го при во ду Н.В. Вол ко ва до реч но за зна чає, що ос новні пре тензії
США, Євро пейсь ко го Со ю зу, Міжна род но го аль ян су інте лек ту аль ної влас ності,
інших міжна род них ор ганізацій вик ли кає в Ук раїні не влас не за ко но дав ст во, а
ефек тивність йо го ре алізації, ре альні дії з при пи нен ня пірат ст ва, ство рен ня ефек -
тив ної су до вої си с те ми14.
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Слід при цьо му за зна чи ти, що про бле ма на леж но го за хи с ту пра ва інте лек ту -
аль ної влас ності не є оди ноч ною тільки для на шої дер жа ви. По ру шен ня в сфері
па тент но го пра ва спо с теріга ють ся та ду же по ши рені в країнах За хо ду, які для бо -
роть би з за зна че ним яви щем ви ко ри с то ву ють на ступні за хо ди: по кра щен ня якості
па тент ної ек с пер ти зи па тент них відомств країн; уве ден ня об ме жен ня на мак си -
маль ний розмір відшко ду ван ня за по ру шен ня прав на па тен ти; відпра цю ван ня
ефек тив но го ме ханізм у при му со во го ліцен зу ван ня в разі не ви ко ри с тан ня фірмою
сво го ви на хо ду15.

В Ук раїні по до лан ня про бле ми що до за хи с ту прав інте лек ту аль ної влас ності
під час пе реміщен ня то варів че рез мит ний кор дон є мож ли вим шля хом за про ва д -
жен ня більш дієво го ме ханізму дер жав ної реєстрації та за хи с ту прав інте лек ту -
аль ної влас ності, а та кож роз роб лен ня єди ної кон цепції співвідно шен ня вітчиз ня -
них та міжна род них реєстрів прав інте лек ту аль ної влас ності.
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УДК 347.9 

С. О. КО РОЄД

ТЕ О РЕ ТИ КО-МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ ПІДХО ДИ 
ДО ВИЗ НА ЧЕН НЯ ЕФЕК ТИВ НОСТІ ЦИВІЛЬНО ГО СУ ДОЧИН СТ ВА

Аналізу ють ся дум ки вче них-про це су алістів на змісто вну ха рак те ри с ти ку по нят тя
ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва та її оз на ки. До во дить ся, що при ха рак те ри с -
тиці ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва вар то вра хо ву ва ти ре зуль та тивність і
дієвість са мо го су до во го про це су як діяль ності, а не ли ше її ма теріаль но-пра вові
наслідки. Обґрун то вується, що ефек тивність цивільно го су до чин ст ва має виз на ча тись
ре зуль та тивністю са мої про це су аль ної діяль ності та її наслідка ми, не за леж но від до -
сяг нен ня ме ти цивільно го су до чин ст ва. Ефек тивність цивільно го су до чин ст ва виз на че -
на як ре зуль та тивність су до вої цивільної про це су аль ної діяль ності та її наслідків (ма -
теріаль но-пра во вих та про це су аль них), зу мов ле на виз на че ним у статті 1 ЦПК за вдан -
ням цивільно го су до чин ст ва і спря мо ва на на йо го оп ти маль не ви ко нан ня з ме тою усу -
нен ня цивільно-пра во во го спо ру між сто ро на ми або оп ти маль но го вирішен ня іншо го
пра во во го пи тан ня відповідно до норм ма теріаль но го пра ва із здійснен ням ре аль но го
су до во го за хи с ту прав та охо ро ню ва них за ко ном інте ресів та уне мож лив лен ням ви ник -
нен ня на підставі ух ва ле но го су дом рішен ня но вих спорів з уча с тю сто ро ни, на ко ристь
якої во но ух ва ле но, і за без пе чується су до вою про це су аль ною заінте ре со ваністю.

Клю чові сло ва: пра во суд дя в цивільних спра вах, цивільне су до чин ст во, ефек -
тивність, за вдан ня, за хист прав.

Ко ро ед С.А. Те о ре ти ко-ме то до ло ги че с кие под хо ды к оп ре де ле нию эф фек тив но -
с ти граж дан ско го су до про из вод ст ва

Ана ли зи ру ют ся мне ния уче ных-про цес су а ли с тов на со дер жа тель ную ха рак те ри с -
ти ку по ня тия эф фек тив но с ти граж дан ско го су до про из вод ст ва и ее при зна ки. До ка зы -
ва ет ся, что при ха рак те ри с ти ке эф фек тив но с ти граж дан ско го су до про из вод ст ва
сле ду ет учи ты вать ре зуль та тив ность и дей ст вен ность са мо го су деб но го про цес са
как де я тель но с ти, а не толь ко ее ма те ри аль но-пра во вые по след ст вия. Обос но вы ва ет -
ся, что эф фек тив ность граж дан ско го су до про из вод ст ва долж на оп ре де лять ся ре зуль -
та тив но с тью са мой про цес су аль ной де я тель но с ти и ее по след ст ви я ми, не за ви си мо
от до сти же ния це ли граж дан ско го су до про из вод ст ва. Эф фек тив ность граж дан ско го
су до про из вод ст ва оп ре де ле на как ре зуль та тив ность су деб ной граж дан ской про цес су -
аль ной де я тель но с ти и ее по след ст вий (ма те ри аль но-пра во вых и про цес су аль ных),
обус лов лен ная оп ре де лен ной в ста тье 1 ГПК за да чей граж дан ско го су до про из вод ст ва
и на прав лен ная на ее оп ти маль ное вы пол не ние с це лью ус т ра не ния граж дан ско-пра во -
во го спо ра меж ду сто ро на ми или оп ти маль но го ре ше ния ино го пра во во го во про са в со -
от вет ст вии с нор ма ми ма те ри аль но го пра ва с осу ще ств ле ни ем ре аль ной су деб ной за -
щи ты прав и ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов и из бе га ни ем воз ник но ве ния на ос но ва нии
при ня то го су дом ре ше ния но вых спо ров с уча с ти ем сто ро ны, в поль зу ко то рой оно при -
ня то, и обес пе чи ва ет ся су деб ной про цес су аль ной за ин те ре со ван но с тью.

Клю че вые сло ва: пра во су дие по граж дан ским де лам, граж дан ское су до про из вод -
ст во, эф фек тив ность, за да чи, за щи та прав.

Koroed Sergiu. Theoretical and methodological approaches of determination of
effectiveness of civil proceedings.

It was analyzed opinions of scientists in procedural sphere on meaningful characteristic
of the concept of effectiveness of civil proceedings and its features. It is proved that in char-
acterizing of effectiveness of civil proceedings it should be considered the impact and effi-
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ciency of the judicial process as an activity, and not just its substantive implications. It is
proved that the efficiency of civil proceedings should be determined by the very effectiveness
of procedural activity and its consequences, regardless of the achieving of the objective of civil
proceedings. Effectiveness of civil proceedings is defined as the impact of the judicial civil
procedural activity and its consequences (substantive and procedural), due in particular by
established in Article 1 of the Civil Procedural Code objective of civil proceedings and aimed
at its optimal implementation to address resolution of civil dispute between the parties or
other optimal solution of legal issue in accordance with the substantive laws with the imple-
mentation of a real judicial protection of the rights and interests protected by law and avoid-
ing of occurrence, on the basis of the court's judgment, of new litigation with involvement of
the parties in whose favor it is judged, and provided with legal procedural interest.

Key words: justice in civil cases, civil litigation, effectiveness, objectives, protection of the
rights.

Су до ва ре фор ма вза галі, й цивільно го су до чин ст ва зо к ре ма, не зва жа ю чи на
про ве ден ня ба га ть ох її етапів в не за лежній Ук раїни1, бу де про дов жу ва тись ще
дов го, ад же ство ри ти си с те му вирішен ня цивільно-пра во вих спорів, яка б
найбільш ефек тив но за хи ща ла по ру шені пра ва, досі не вдається. Праг нен ня ство -
ри ти ефек тив не цивільне су до чин ст во – го ло вна ме та су до во-пра во вої ре фор ми
пра во суд дя в цивільних спра вах. То му досі ак ту аль ним за ли шається пи тан ня
підви щен ня ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва та за без пе чен ня своєчас ності
вирішен ня цивільних справ за ра ху нок внутрішніх ре зервів су до вої си с те ми в ме -
жах існу ю чо го по ряд ку су до чин ст ва, а та кож удо с ко на лен ня та ко го по ряд ку2.

Пи тан ня ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва пов’яза не, пе ре дусім, із вдо с -
ко на лен ням цивільної про це су аль ної фор ми, ок ремі ас пек ти якої роз гля да ли в
своїх ро бо тах такі вчені-про це су алісти, як С.С. Бич ко ва, С.В. Ва сильєв,
Є.В. Вась ковсь кий, М.А. Вікут, В.В. Ко ма ров, В.І. Тер тишніков, Г.П. Тим чен ко,
М.К. Тре ушніков, С.Я. Фур са, Н.А. Чечіна, М.Й. Ште фан, М.С. Ша ка рян,
В.В. Яр ков і ін., а та кож суд дя ми – Д.Д. Лу с пе ни ком, В.В. Кри вен ком, П.І. Шев -
чу ком та ін. Без по се ред ньо пи тан ням ефек тив ності су до чин ст ва бу ли при свя чені,
зо к ре ма, ро бо ти А.В. Ци хоць ко го, І.В. Гу бе нюк, С.Ф. Дем чен ка, І.Л. Пе т рухіна,
Г.П. Ба ту ро ва, Т.Г. Мор ща ко вой, які й ста ли те о ре тич ним підґрун тям на шо го
досліджен ня. Про те без чіткої відповіді на уковців так й за ли шається пи тан ня, яке
цивільне су до чин ст во вар то вва жа ти ефек тив ним і які ос новні оз на ки цієї ефек -
тив ності, що є не обхідним для по даль шо го ви роб лен ня про по зицій що до ос нов -
них на прямів про це су аль но го за без пе чен ня підви щен ня цивільно го су до чин ст ва.
Досліджен ня цьо го пи тан ня й ста вить за ме ту на ша стат тя.

Як за зна ча ють в своїй ро боті І.Л. Пе т рухін, Г.П. Ба ту ров, Т.Г. Мор ща ко ва, ка -
те горія «ефек тивність» не є пра во вою, а сто сується більше соціології – наслідок
яких-не будь при чин, дій. Ефек тив ний оз на чає та кий, що дає по пе ред ньо за пла но -
ва ний, ко рис ний ефект, а ефек тивність – ре зуль та тивність ціле с пря мо ва ної дії чо -
го-не будь3.

Ефек тивність – ду же об’ємне по нят тя, що вклю чає в се бе і га рантії за хи с ту, і
якість ро бо ти, і про зорість діяль ності су ду, і пе ред ба чу ваність рішень, і за без пе -
чен ня діяль ності судів дер жа вою, і ба га то-ба га то іншо го4.

Ефек тивність – це універ саль не по нят тя, яке роз пов сю д жується на будь-які
ке ро вані і са мо ке ро вані си с те ми і підси с те ми. Во но ви ра жає здатність си с те ми
до б ре при сто со ву ва ти ся до умов ре аль ної дійсності, за без пе чу ва ти на її ос нові
своє функціону ван ня, ста ви ти пе ред со бою цілі і успішно їх до ся га ти5.
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Термін «ефек тивність» (від лат. effectus – ре зуль тат, наслідок яких-не будь при -
чин, дій) не од не де ся тиліття інтен сив но ви ко ри с то вується на сторінках юри дич -
ної літе ра ту ри при ха рак те ри с тиці дер жав но-пра во вих явищ (діяль ності, пра во -
вих норм, пра во за с то сов чих актів і т.д.)6.

Раніше ми вже до во ди ли, що для ха рак те ри с ти ки ре зуль та тив ності роз гля ду і
вирішен ня цивільних справ су да ми має за сто со ву ва ти ся термін «ефек тивність
цивільно го су до чин ст ва» або «ефек тивність пра во суд дя в цивільних спра вах», які
оз на ча ють су до ву про це су аль ну діяльність що до роз гля ду і вирішен ня цивільних
справ (а не по нят тя ефек тив ності цивільно го про це су). Ра зом з тим, вра хо ву ю чи
стат тю 1 ЦПК, для оцінки су час но го ста ну пра во суд дя в цивільних спра вах має
за сто со ву ва тись по нят тя «ефек тивність цивільно го су до чин ст ва», кри теріями
оцінки яко го як раз й є закріплені у статті 1 ЦПК за вдан ня і ме та цивільно го су -
до чин ст ва7. Але, в ме жах на шо го досліджен ня мож ли ве ви ко ри с тан ня те о ре тич -
них на пра цю вань, які сто су ють ся й ефек тив ності са ме пра во суд дя в цивільних
спра вах, а та кож ефек тив ності іншо го ви ду су до чин ст ва – гос по дарсь ко го.

Так, в своїй ро боті «Те о ре тичні про бле ми ефек тив ності пра во суд дя в
цивільних спра вах» А.В. Ци хоць кий за зна чає, що «ефек тивність» як
функціональ но-цільо ва ка те горія є вихідною при дослідженні соціаль но го ре зуль -
та ту бут тя то го чи іншо го яви ща вза галі і дер жав но-пра во вих ре алій зо к ре ма;
ефек тивність відо б ра жає ступінь здійснен ня суспільних очіку вань. При цьо му,
ефек тивність пра во суд дя в цивільних спра вах, як вва жає вче ний, є вла с тивістю
пра во суд дя як ви ду здійснен ня су дом у вста нов леній за ко ном цивільній про це су -
альній формі дер жав ної діяль ності що до роз гля ду і вирішен ня кон крет них су до -
вих справ з ух ва лен ням в них за кон них, обґрун то ва них і спра вед ли вих по ста нов,
за без пе чу ю чи за пев них умов до сяг нен ня соціаль но зна чу щих цілей. Ця вла с -
тивість ха рак те ри зується відно шен ням фак тич но до сяг ну то го пра во суд дям рівня
цілей до нор ма тив но вста нов ле но го за ко ном8. При цьо му, цілі пра во суд дя в
цивільних спра вах є ета ло ном оцінки йо го ефек тив ності9.

Ефек тив не пра во суд дя, як вва жає І.В. Гу бе нок, це роз гляд і вирішен ня су дом
відне се них до йо го ком пе тенції спорів у вста нов леній про це су аль ним за ко ном
про це дурі, з до три ман ням про це су аль них строків, за сно вані на пра виль но му
вста нов ленні до стовірності фактів і точ но му за сто су ванні до них за ко ну, які
відповіда ють прин ци пам спра вед ли вості, рівності, за кон ності і які за без пе чу ють
ре аль ний за хист по ру ше них прав і за кон них інте ресів осо би, яка звер ну ла ся до
су ду10. 

Під ефек тивністю су до чин ст ва (гос по дарсь ко го су до чин ст ва), на дум ку
С.Ф. Дем чен ка, доцільно ро зуміти ха рак те ри с ти ку йо го ста ну, ви хо дя чи зі сту пе -
ню ре алізації цільо вої функції су до чин ст ва – пе ре ве ден ня звич но го відправ лен ня
су до чин ст ва у ранг пра во суд дя (су ду по совісті, божій спра вед ли вості). Ефек тив -
не су до чин ст во – це пра во суд дя, яке здійснюється в рам ках на леж ної су до вої юри -
с дикції, у відповідності зі спра вед ли вим за ко но дав ст вом, за раціональ ни ми су до -
ви ми про це ду ра ми, які відправ ля ють ся у ро зумні стро ки, а прий няті су дові
рішен ня ви ко ну ють ся у вста нов лені терміни11.

В.І. Са ра нюк під ефек тивністю гос по дарсь ко го про це су ро зуміє йо го спро -
можність на підставі вер хо вен ст ва пра ва за без пе чи ти за хист по ру ше них або ос по -
рю ва них прав осіб, які здійсню ють гос по дарсь ку діяльність, а та кож прав і за кон -
них інте ресів дер жа ви, її ор ганів, ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, інших осіб,
шля хом спра вед ли во го су до во го роз гля ду і вирішен ня гос по дарсь ких справ у
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вста нов ле ний за ко ном строк на за са дах за кон ності, спра вед ли вості, публічності,
глас ності, відкри тості, зма галь ності сторін, не упе ре д же ності, са мостійності та
не за леж ності су ду12.

І.В. Гу бе нок за зна чає, що оскільки ос нов ним при зна чен ням су ду є здійснен ня
пра во суд дя, то му ро бить вис но вок, що ос нов ною ме тою су до вої ре фор ми вар то
вва жа ти підви щен ня ефек тив ності пра во суд дя, тоб то ство рен ня та ко го пра во суд -
дя, яке б мак си маль но мог ло б за хи ща ти і віднов лю ва ти по ру шені пра ва і інте ре -
си як гро ма дян, так й ор ганізацій13.

С.Ф. Дем чен ко про по нує вва жа ти гос по дарсь кий про цес ефек тив ним, ко ли за -
без пе чується до ступність пра во суд дя, а рішен ня гос по дарсь ко го су ду є пра во суд -
ни ми (за кон ни ми, обґрун то ва ни ми, спра вед ли ви ми та та ки ми, що прий няті у ро -
зумні стро ки і ре аль но ви ко ну ють ся)14.

М.С. Ша ка рян, досліджу ю чи про бле ми до ступ ності і ефек тив ності пра во суд -
дя ви хо дить з то го, що ефек тивність пра во суд дя пов’яза на з до сяг нен ням ме ти су -
до во го за хи с ту, за вдань пра во суд дя. Для кон крет но го гро ма дя ни на чи ор га ну пра -
во суд дя є до ступ ним і ефек тив ним, як що йо го суб’єктивні пра ва і охо ро ню вані за -
ко ном інте ре си за хи щені су дом, спра ву роз г ля ну то своєчас но і пра виль но, тоб то
ух ва ле не за кон не і обґрун то ва не, ар гу мен то ва не і спра вед ли ве рішен ня15.

На дум ку М.А. Вікут, пра во суд дя в цивільних спра вах на бу ває вла с ти вості
ефек тив ності за умо ви, як що в ре зуль таті роз гля ду кон крет ної цивільної спра ви
суд дя ух ва лює за кон не, обґрун то ва не і спра вед ли ве рішен ня. До сяг нен ня та кої
ме ти за без пе чується на явністю про це су аль них га рантій, які яв ля ють со бою
закріплені в нор мах цивільно го про це су аль но го пра ва юри дичні вла с ти вості, по -
кли кані ство рю ва ти на всіх стадіях су до чин ст ва спри ят ливі умо ви для без пе реш -
код но го здійснен ня на да них осо бам, які бе руть участь в справі, про це су аль них
прав16.

А.В. Ци хоць кий виділяє такі кри терії ха рак те ри с ти ки ефек тив ності цивільно -
го су до чин ст ва в кон кретній справі: а) вста нов лен ня фак тич них об ста вин спра ви;
б) пра вильність виз на чен ня ма теріаль но-пра во вих підстав роз г ля ну тої спра ви;
в) на явність або відсутність про це су аль них по ру шень; г) до три ман ня або не до -
три ман ня термінів роз гля ду спра ви; д) ха рак тер мо ти ву ван ня рішен ня; е) якість
скла дан ня про то ко лу су до во го засідан ня; ж) якість скла дан ня рішен ня су ду17.

Аналіз на ве де них то чок зо ру на уковців свідчить, що не має єди ної дум ки що -
до змісту і ха рак те ри с ти ки по нят тя ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва. При
цьо му, не мож на повністю по го ди тись із А.В. Ци хоць ким, ад же йо го виз на чен ня
ефек тив ності як вла с ти вості пра во суд дя по роз гля ду і вирішен ню цивільних
справ фак тич но роз кри ває функціональ не при зна чен ня та кої дер жав ної функції,
як пра во суд дя, зміст яко го й зво дить ся до роз гля ду і вирішен ня цивільних справ.
А відтак, вип ли ває, що будь-яке пра во суд дя, яке має своєю вла с тивістю роз гляд і
вирішен ня цивільних справ, бу де вва жа ти ся ефек тив ним. З цьо го ро би мо вис но -
вок, що ефек тивність не мо же бу ти вла с тивістю пра во суд дя, як за зна чає А.В. Ци -
хоць кий. З цих же підстав ми не мо же мо по го ди тись із по зицією М.А. Вікут, яка
ефек тивність та кож виз на чає вла с тивістю пра во суд дя в цивільних спра вах.

С.Ф. Дем чен ко ро зуміє ефек тивність су до чин ст ва як ха рак те ри с ти ку йо го ста -
ну. Тоб то ха рак те ри с ти ку ста ну са мої про це су аль ної діяль ності як ди намічно го
яви ща (ко ли він го во рить про пе ре ве ден ня звич но го відправ лен ня су до чин ст ва у
ранг пра во суд дя). Але та ке виз на чен ня не вка зує на зв’язок діяль ності із її
наслідка ми (ма теріаль но-пра во ви ми та про це су аль ни ми), про що за зна ча ють інші
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на уковці (М.А. Вікут, М.С. Ша ка рян, І.В. Гу бе нок), які вва жа ють пра во суд дя
ефек тив ним, ко ли суб’єктивні пра ва і охо ро ню вані за ко ном інте ре си за хи щені су -
дом, спра ву роз г ля ну то у вста нов леній про це су аль ним за ко ном про це дурі
своєчас но і пра виль но, тоб то ух ва ле не за кон не і обґрун то ва не, ар гу мен то ва не і
спра вед ли ве рішен ня, яке за без пе чує ре аль ний за хист по ру ше них прав і за кон них
інте ресів осо би, яка звер ну ла ся до су ду.

Але й ці оз на ки повністю не роз кри ва ють по нят тя ефек тив ності цивільно го
су до чин ст ва, оскільки вка зу ють ли ше на йо го ма теріаль но-пра вові та про це су -
альні наслідки, за ли ша ю чи при цьо му са му про це су аль ну діяльність су ду, яка по -
ля гає в ор ганізації су до во го про це су, ке ру ванні хо дом су до во го засідан ня, за без -
пе ченні до дер жан ня послідо вності і по ряд ку вчи нен ня про це су аль них дій, спря -
му ванні су до во го роз гля ду на за без пе чен ня по вно го, всебічно го та об’єктив но го
з’ясу ван ня об ста вин спра ви, усу ненні із су до во го роз гля ду все, що не має істот -
но го зна чен ня для вирішен ня спра ви (ст. 160 ЦПК). Не вар то за бу ва ти й про ак -
тивні по вно ва жен ня судді що до не до пу щен ня зло вжи ван ня сто ро на ми про це су -
аль ни ми пра ва ми, відхи лен ня (за ли шен ня без роз гля ду) чи сель них не обґрун то ва -
них відводів і кло по тань про за лу чен ня до участі у справі не на леж них осіб чи ви -
тре бу ван ня не на леж них та не до пу с ти мих до казів, що мо же ма ти наслідком за тя -
гу ван ня су до во го роз гля ду18.

Крім то го, цивільне су до чин ст во як про це су аль на діяльність зу мов лює існу -
ван ня у су ду влас но го про це су аль но го інте ре су як пов’яза не функціями пра во суд -
дя праг нен ня судді що до опе ра тив ної ре алізації служ бо вих по вно ва жень, прин -
ципів су до вої ак тив ності (ініціатив ності), су до во го керівництва і суддівсько го
роз су ду, зу мов ле не за галь ним об’єктом цивільних про це су аль них пра вовідно син
і спря мо ва не на ви ко нан ня за вдань цивільно го су до чин ст ва, яке за без пе чується
цивільно-про це су аль ни ми санкціями і ре алізується в цивільній про це су альній
формі19.

От же, при ха рак те ри с тиці ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва вар то та кож
вра хо ву ва ти ре зуль та тивність і дієвість са мо го про це су як діяль ності.

За зна че не ви ще доз во ляє нам зро би ти вис но вок та на ве с ти влас не виз на чен ня
ефек тив ності цивільно го су до чин ст ва. Так, ефек тивність цивільно го су до чин ст -
ва – це ре зуль та тивність су до вої цивільної про це су аль ної діяль ності та її
наслідків (ма теріаль но-пра во вих та про це су аль них), яка зу мов ле на виз на че ним у
статті 1 ЦПК за вдан ням цивільно го су до чин ст ва і спря мо ва на на йо го оп ти маль -
не ви ко нан ня з ме тою усу нен ня цивільно-пра во во го спо ру між сто ро на ми або оп -
ти маль но го вирішен ня іншо го пра во во го пи тан ня відповідно до норм ма теріаль -
но го пра ва із здійснен ням ре аль но го су до во го за хи с ту прав та охо ро ню ва них за -
ко ном інте ресів та уне мож лив лен ням ви ник нен ня на підставі ух ва ле но го су дом
рішен ня но вих спорів з уча с тю сто ро ни, на ко ристь якої во но ух ва ле но, і за без пе -
чується су до вою про це су аль ною заінте ре со ваністю.

При цьо му, виз на че на у статті 1 ЦПК ме та цивільно го су до чин ст ва – за хист
по ру ше них прав – не по вин на бу ти тим клю чо вим наслідком, на до сяг нен ня яко -
го спря мо ва не цивільне су до чин ст во та до сяг нен ням яко го виз на ча ти меть ся йо го
ефек тивність, ад же суд мо же здійсни ти ефек тив не пра во суд дя в кон кретній
справі, але прав жод ної зі сторін не за хи с ти ти. Так, на при клад, за хист пра ва (як
ме та су час но го цивільно го су до чин ст ва) мо же не відбу ти ся з різних при чин
(напри клад, при не обґрун то ва ності ви мог по зи ва ча та відсут ності фак ту по ру -
шен ня інте ресів відповіда ча, ко ли суд інте ре си жод ної з сторін не за хи щає). Вод -
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но час за вдан ня цивільно го су до чин ст ва – вирішен ня спра ви (тоб то розв’язан ня
пра во во го спо ру) – має повністю ре алізу ва ти ся не за леж но від ма теріаль но-пра во -
вих наслідків вирішен ня пра во во го спо ру (на при клад, при пред’яв ленні на ду ма -
но го по зо ву про за хист ви га да но го пра ва пра вовідно си ни між сто ро на ми відсутні,
то му суд, відмов ля ю чи в по зові, ли ше влад но підтвер д жує відсутність та ких пра -
вовідно син і, та ким чи ном, при пи няє спір, при цьо му не за хи щає пра ва та інте ре -
си відповіда ча, яких, че рез відсутність пра вовідно син, не існує).

За зна че не ви ще доз во ляє нам підсу му ва ти, що ефек тивність цивільно го су до -
чин ст ва має виз на ча тись ре зуль та тивністю са мої про це су аль ної діяль ності та її
наслідка ми, не за леж но від до сяг нен ня ме ти цивільно го су до чин ст ва. Цивільне су -
до чин ст во бу де ефек тив ним тоді, ко ли спра ви роз гля да ти муть ся опе ра тив но, не -
упе ре д же но, спра вед ли во та пра виль но.
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О. С. ХАР ЧЕН КО

ПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ ПРИ ЗНА ЧЕН НЯ ДИ ТИНІ 
КІЛЬКОХ ОПІКУНІВ ЧИ ПІКЛУ ВАЛЬ НИКІВ

Аналізується пи тан ня що до при зна чен ня опікунів чи піклу валь ників ди тині. Роз г ля -
ну то пра вові підста ви для при зна чен ня кількох опікунів чи піклу валь ників. Ос нов на ува -
га приділе на аналізу нор ма тив но-пра во вих актів, що ре гу лю ють відповідні відно си ни,
та на уко вої літе ра ту ри. Виділе но про га ли ни пра во во го ре гу лю ван ня цих відно син, звер -
не но ува гу на пи тан ня місця про жи ван ня ди ти ни при при зна ченні їй кількох опікунів чи
піклу валь ників.

Клю чові сло ва: ди ти на, опіка, піклу ван ня, опіку ни, піклу валь ни ки, місце про жи ван -
ня.

Хар чен ко Л.С. Пра во вые ас пек ты на зна че ния ре бен ку не сколь ких опе ку нов
или по пе чи те лей

Ана о изи ру ют ся во про сы, свя зан ные с на зна че ни ем опе ку нов или по пе чи те лей ре бен -
ку. Рас смо т ре ны пра во вые ос но ва ния для на зна че ния не сколь ких опе ку нов или по пе чи -
те лей. Ос нов ное вни ма ние уде ле но ана ли зу нор ма тив но-пра во вых ак тов, ко то рые ре гу -
ли ру ют со от вет ст ву ю щие от но ше ния и на уч ной ли те ра ту ры. Вы де ле ны про бе лы пра -
во во го ре гу ли ро ва ния этих от но ше ний, об ра ще но вни ма ние на во прос ме с та про жи ва -
ния ре бен ка при на зна че нии ему не сколь ких опе ку нов или по пе чи те лей. 

Клю че вые сло ва: ре бе нок, опе ка, по пе чи тель ст во, опе ку ны, по пе чи те ли, ме с то
про жи ва ния.

Kharchenko Olesa. Legal aspects of the appointment of several fiduciaries or trustees
for the child

The scientific article is devoted to the study of issues related to the appointment fiduciar-
ies or guardians of the child. Examined the legal basis for the appointment of a guardian.
Attention is paid to the historical aspect of the plurality marker in Ukraine and in the laws of
foreign countries, which stipulates the appointment of several tutors. The focus is on the
analysis of regulations that govern the appropriate attitude and the scientific literature.
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Identified gaps in the legal regulation of these relations, attention was paid to the question of
the child's residence in appointing him a guardian

Key words: child, custody, guardianship, guardians, trustees, the place of residence.

Пи тан ня вла ш ту ван ня дітей, які за ли ши лись без батьківсько го піклу ван ня,
завжди бу ло у центрі ува ги дер жа ви і суспільства. Ос нов ною ме тою дер жав ної
політи ки у сфері вла ш ту ван ня дітей, які за ли ши лись без батьківсько го піклу ван -
ня, є за без пе чен ня і гар монізація інте ресів ди ти ни і осо би чи осіб, які по кла ли на
се бе обов’язок ви хо ван ня та ут ри ман ня та кої ди ти ни. Опіка та піклу ван ня да ють
мож ливість вла ш ту ва ти до лю ди ти ни в умо вах, на бли же них до про жи ван ня у
сім’ї та на да ють мож ливість од но час но вста нов лю ва ти кон троль за до три ман ням
прав та інте ресів гро ма дян. Діти, які зна хо дять ся під опікою чи піклу ван ням, ма -
ють особ ли вий пра во вий ста тус порівня но з дітьми, які ма ють по вноцінну сім’ю.
Опікун та піклу валь ник ма ють ши ро ке ко ло обов’язків, обу мов ле них по кла де ни -
ми на них соціаль ною функцією ви хо ван ня і роз вит ку підопічно го. Відповідно до
Кон венції про пра ва ди ти ни, з ме тою за хи с ту інте ресів ди ти ни, яка тим ча со во чи
постійно поз бав ле на сімей но го ото чен ня або яка в її влас них інте ре сах не мо же
за ли ша ти ся в та ко му ото ченні, дер жа ви учас ниці кон венції про пра ва ди ти ни
відповідно до своїх національ них за конів за без пе чу ють зміну до гля ду за ди ти ною
(ч.2 ст.20 Кон венції)1. В Ук раїні найбільш по ши ре ним ви дом та ко го до гля ду є
вста нов лен ня опіки або піклу ван ня над ма лолітньою чи не по внолітньою ди ти -
ною. Та ким чи ном здійснюється за без пе чен ня пра ва ди ти ни на на лежні умо ви
про жи ван ня і ви хо ван ня у сім’ї. При цьо му особ ли во го зна чен ня на бу ває пра во ве
вре гу лю ван ня відно син, пов’яза них з та ким вла ш ту ван ням ди ти ни. Не завжди од -
на осо ба мо же заміни ти ди тині, яка поз бав ле на батьківсько го піклу ван ня, по -
вноцінне ви хо ван ня із всією ба га то г ранністю цьо го про це су. Це відповідає і ст.5
За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну ди тин ст ва», якою виз на че но ор ганізацію охо ро ни
ди тин ст ва. Згідно ст.24 цьо го за ко ну діти-си ро ти та діти, поз бав лені батьківсько -
го піклу ван ня, по винні бу ти пе ре дані, з-поміж іншо го, під опіку чи піклу ван ня.
Цей за кон не вста нов лює об ме жень що до кількості осіб, які мо жуть бу ти опіку на -
ми однієї осо би. У зв’яз ку із цим особ ли вої ак ту аль ності на бу ває пи тан ня мож ли -
вості при зна чен ня кількох опікунів чи кількох піклу валь ників ди тині, яка поз бав -
ле на батьківсько го піклу ван ня. 

Пи тан ня опіки та піклу ван ня над дітьми досліджу ва лось вче ни ми-фахівця ми
у сфері цивільно го, сімей но го, адміністра тив но го пра ва як-то С.С. Алексєєвим,
М.І. Брагінським, В.В. Вітрянсь ким, А.К. Во ро но вою, О.В. Дзе рою, О.С. Іоф фе,
Д.І. Мей е ром, А.І. Пер га мен том, A.M. Ра бець, З.В. Ро мовсь кою, P.O. Халфіною,
Г.Ф. Шер ше не ви чем та інши ми. 

Для Ук раїни інсти тут опіки є тра диційним, хоч у різні періоди ча су він мав
свої особ ли вості. При цьо му ма ла місце і мно жинність осіб, які дба ли про інте ре -
си ди ти ни май но во го і не май но во го ха рак те ру. Так, Н.Я. Ру дий вка зує, що на ук -
раїнських зем лях під вла дою Австрії (Ав ст ро-Угор щи ни) пи тан ня опіки май на
ма лолітньої ди ти ни вре гу ль о ву ва лось шля хом при зна чен ня ку ра то ра, що без по се -
ред ньо до гля дав за май ном. Як що вартість май на опіку ва но го бу ла знач ною, то
при зна чав ся про фесійний уп равлінець з відповідною освітою та на вич ка ми. У
Російській імперії май ном опіку ва но го зай мав ся співопікун, який здебільшо го
при зна чав ся з чис ла ро дичів2. 

Згідно ч. 5 ст. 63 ЦК Ук раїни фізичній особі мо же бу ти при зна че но од но го або
кількох опікунів чи піклу валь ників3. Із змісту цієї нор ми вба чається, що за ко но -
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да вець не об ме жує кількість опікунів, тоб то їх мо же бу ти два і більше. По при це,
за ко но да вець не виз на чив кон кретні умо ви для при зна чен ня кількох опікунів. У
ба га ть ох країнах Євро пи на явність кількох опікунів є тра диційною. Так, до пу с -
кається мно жинність опікунів у фран цузь ко му праві4. У Німеч чині мож ливість
здійснен ня опіки спільно кілько ма опіку на ми вип ли ває із па ра гра фу 1797 Німець -
ко го цивільно го уло жен ня5. У Російській Фе де рації це пи тан ня вре гу ль о ва но по -
ло жен ня ми спеціаль но го Фе де раль но го За ко ну РФ «Про опіку та піклу ван ня» від
24.04.2008 р., яким закріпле но мож ливість вста нов лен ня кількох опікунів чи
піклу валь ників та ви мо ги до ви ко нан ня ни ми своїх обов’язків. Так, ор ган опіки та
піклу ван ня, ви хо дя чи із інте ресів осо би, яка по тре бує вста нов лен ня над нею
опіки чи піклу ван ня, мо же при зна чи ти їй кілька опікунів чи піклу валь ників (ч.7
ст.10 цьо го За ко ну), при при зна ченні кількох опікунів чи піклу валь ників пред -
став ництво і за хист прав і за кон них інте ресів підопічно го здійснюється од но час -
но всіма опіку на ми чи піклу валь ни ка ми. У ви пад ку, як що ве ден ня справ
підопічно го до ру чається опіку на ми чи піклу валь ни ка ми од но му з них, ця осо ба
по вин на ма ти довіре ності від ре ш ти опікунів чи піклу валь ників (ч.8 ст.10 цьо го
За ко ну). При при зна ченні кількох опікунів чи піклу валь ників обов’яз ки що до за -
без пе чен ня підопічно му до гля ду і спри янні у своєчас но му одер жанні ним ме дич -
ної до по мо ги, а у відно шенні не по внолітньо го підопічно го та кож обов’яз ки що до
йо го на вчан ня та ви хо ван ня роз поділя ють ся між опіку на ми чи піклу валь ни ка ми у
відповідності до ак ту ор га ну опіки та піклу ван ня про їх при зна чен ня чи до го во -
ром про здійснен ня опіки та піклу ван ня. У ви пад ку, як що вка зані обов’яз ки не
роз поділені, опіку ни чи піклу валь ни ки не суть солідар ну відповід6

У зв’яз ку із відсутністю кон кре ти зації по ло жень ч.5 ст.63 ЦК Ук раїни в
національ но му за ко но давстві, пи тан ня при зна чен ня кількох опікунів чи піклу -
валь ників має вирішу ва ти ся згідно ст. 55 ЦК Ук раїни, за якою, зо к ре ма, опіка та
піклу ван ня вста нов лю ють ся з ме тою за без пе чен ня осо би с тих не май но вих і май -
но вих прав та інте ресів ма лолітніх, не по внолітніх осіб, а та кож по внолітніх осіб,
які за ста ном здо ров’я не мо жуть са мостійно здійсню ва ти свої пра ва і ви ко ну ва -
ти обов’яз ки. То му ор га ни опіки і піклу ван ня ма ють вра хо ву ва ти різні об ста ви ни,
щоб мак си маль ною мірою за без пе чи ти ре алізації цих за вдань. Зо к ре ма, не -
обхідність у при зна ченні кількох опікунів ма лолітній ди тині чи піклу валь ників
не по внолітній ди тині мо же бу ти обу мов ле на не ли ше не обхідністю більш ефек -
тив но го за хи с ту не май но вих та май но вих прав та кої ди ти ни, а й особ ли во с тя ми
на стан ня її сирітства, на явністю кан ди датів на опікун ст во чи піклу ван ня од на ко -
во го сту пе ню спорідне ності по відно шен ню до ма лолітньої чи не по внолітньої ди -
ти ни та її батьків. На це вка зує і Ка ла ку ра В.Я., за зна ча ю чи, що в пев них ви пад -
ках, з ура ху ван ням кон крет них об ста вин, фізичній особі мо же бу ти при зна че но
од но го або кількох опікунів чи піклу валь ників7. Маг де сян Г.А. та кож вка зує, що
ство ре на мож ливість для по яви та ких різно видів опіки, як співопікун ст во, тоб то
на явність в од но го підопічно го кількох опікунів (піклу валь ників) і, на впа ки, на -
явність в од но го й то го ж опіку на (піклу валь ни ка) кількох підопічних8. 

Інша спра ва, що да ле ко не у кож но му ви пад ку є кілька осіб, які ма ють намір
опіку ва тись ди ти ною. Ча с то ли ше од на осо ба зго ло шується бу ти опіку ном чи
піклу валь ни ком, як спра вед ли во вка зує Ро мовсь ка З.В.9 Як що ж ви ни кає си ту ація,
ко ли од но час но кілька осіб ви яв ля ють ба жан ня ста ти опіку на ми ма лолітньої ди -
ти ни чи піклу валь ни ка ми не по внолітньої, то, ви дається, у кож но му ок ре мо му ви -
пад ку слід ви хо ди ти з кон крет них об ста вин спра ви, вра хо ву ю чи, що ма лолітня чи
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не по внолітня ди ти на, як ніхто інший, по тре бує особ ли во го підхо ду, для неї са ме
ви хо ван ня ви хо дить на пер ше місце, а то му при зна чен ня кількох опікунів, на при -
клад, ро дичів батьків, спри я ти ме кра що му фор му ван ню сімей них цінно с тей, зба -
лан со ва ності у ви хо ванні та не до пу щен ню мож ли вих ан та гоністич них
взаємовідно син між ро ди ча ми та кої ди ти ни.

При цьо му мо же по ста ти пи тан ня місця про жи ван ня ди ти ни у разі, як що два
чи більше опіку на або піклу валь ни ка про жи ва ють ок ре мо. Чин не за ко но дав ст во
не містить за бо ро ни що до при зна чен ня ма лолітній чи не по внолітній ди тині
кількох опікунів чи піклу валь ників, які про жи ва ють ок ре мо один від од но го. Та -
ким чи ном, опіку на ми чи піклу валь ни ка ми мо жуть бу ти при зна чені осо би, які ма -
ють різне місце про жи ван ня. За за галь ним пра ви лом, місцем про жи ван ня фізич -
ної осо би, яка не до сяг ла де ся ти років, є місце про жи ван ня її батьків (уси нов лю -
вачів) або од но го з них, з ким во на про жи ває, опіку на або місцез на хо д жен ня на -
вчаль но го за кла ду чи за кла ду охо ро ни здо ров’я, в яко му во на про жи ває (ч. 4 ст. 29
ЦК Ук раїни); місцем про жи ван ня фізич ної осо би у віці від де ся ти до чо тир над ця -
ти років є місце про жи ван ня її батьків (уси нов лю вачів) або од но го з них, з ким во -
на про жи ває, опіку на або місцез на хо д жен ня на вчаль но го за кла ду чи за кла ду охо -
ро ни здо ров'я то що, в яко му во на про жи ває, як що інше місце про жи ван ня не вста -
нов ле но за зго дою між ди ти ною та бать ка ми (уси нов лю ва ча ми, опіку ном) або ор -
ганізацією, яка ви ко нує що до неї функції опіку на (ч.3 ст.29 ЦК Ук раїни). Ці нор -
ми, як ви дається, виз на ча ють місце про жи ван ня ма лолітньої ди ти ни у віці до
10 років, або не по внолітньої ди ти ни у віці від 10 до 14 років, за яким та ка ди ти -
на має бу ти за реєстро ва на у вста нов ле но му за ко но дав ст вом по ряд ку, а за ч. 6
ст. 29 ЦК Ук раїни, фізич на осо ба мо же ма ти кілька місць про жи ван ня. Ці по ло -
жен ня кон кре ти зо вані і в нор мах За ко ну Ук раїни «Про сво бо ду пе ре су ван ня та
вільний вибір місця про жи ван ня в Ук раїні». Цим За ко ном вста нов ле но об ме жен -
ня вільно го ви бо ру місця про жи ван ня, зо к ре ма, що до осіб, які не до сяг ли 
14-річно го віку, що відповідає по ло жен ням ст.29 ЦК Ук раїни. Тоб то, у будь-яко му
разі ди ти на має про жи ва ти ра зом з опіку ном чи піклу валь ни ком, од нак, як що їх
кілька, за до мо вленістю між ни ми ди ти на мо же пе ре бу ва ти в іншо го з опікунів чи
піклу валь ників пев ний проміжок ча су, на при клад, на вихідні, свят кові дні то що.
Ця по зиція підтвер д жується п. 4.3. Пра вил опіки та піклу ван ня10, згідно з яким,
як пра ви ло, опікун (піклу валь ник) по ви нен про жи ва ти ра зом з підопічним і мо же
бу ти про пи са ний на жит ловій площі ос тан нь о го на період ви ко нан ня своїх
обов'язків. Та ким чи ном, цілком до пу с ка ють ся ви нят ки із за галь но го пра ви ла. І це
є обґрун то ва ним, ад же, на при клад, у разі роз лу чен ня батьків, за до го во ром чи за
рішен ням су ду має бу ти виз на че но місце про жи ван ня ди ти ни, в яких, в свою чер -
гу, мо жуть бу ти за зна чені умо ви пе ре бу ван ня ди ти ни в іншо го з батьків. По при
це, роздільність про жи ван ня підопічно го і опіку на, піклу валь ни ка має бу ти ви -
нят ком, і в то го з опікунів чи піклу валь ників, хто про жи ває ок ре мо, в будь-яко му
разі існу ва ти муть обов’яз ки що до ви хо ван ня, на вчан ня та роз вит ку ма лолітньої
чи не по внолітньої осо би відповідно до ст. 67 ЦК Ук раїни, ст.249 СК Ук раїни11,
За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну ди тин ст ва»12.

При при зна ченні ма лолітній чи не по внолітній особі опіку на, піклу валь ни ка
ор га нам опіки та піклу ван ня слід ке ру ва ти ся не ли ше кон крет ни ми нор ма ми актів
за ко но дав ст ва, що ре гу лю ють відно си ни опіки і піклу ван ня, а й за галь ни ми за са -
да ми ре гу лю ван ня цивільних та сімей них відно син, як то спра вед ливість, до б ро -
совісність та ро зумність (ст. 3 ЦК Ук раїни, ст. 7 СК Ук раїни). А та кож слід вра хо -
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ву ва ти і дум ку та кої ди ти ни, бе зу мов но, ви хо дя чи з її віко вих та пси хо логічних
мож ли во с тей, що відповідає ст.171 СК Ук раїни, а та кож ч.2 ст.244 СК Ук раїни,
згідно якої при при зна ченні ди тині опіку на або піклу валь ни ка ор га ном опіки та
піклу ван ня вра хо ву ють ся осо бисті якості осо би, її здатність до ви хо ван ня ди ти ни,
став лен ня до неї, а та кож ба жан ня са мої ди ти ни, ч.4 ст.63 ЦК Ук раїни та кож
закріплює по ло жен ня про вра ху ван ня ба жан ня підопічно го при при зна ченні
опіку на. На це вка зує і Вер хов ний Суд Ук раїни. Так, він відзна чає, що згідно з
міжна род ни ми та національ ни ми пра во ви ми нор ма ми до прав ди ти ни на ле жить,
зо к ре ма, пра во на вра ху ван ня її дум ки що до пи тань, які сто су ють ся її жит тя. Зо -
к ре ма, відповідно до по ло жень ст. 12 ч. І Кон венції ООН від 20 ли с то па да 1989 р.
«Про пра ва ди ти ни» (ра тифіко ва на Ук раїною 27 лю то го 1991 р.), дер жа ви-учас -
ниці за без пе чу ють ди тині, здатній сфор му лю ва ти власні по гля ди, пра во вільно
вис лов лю ва ти ці по гля ди з усіх пи тань, що сто су ють ся ди ти ни, при чо му по гля дам
ди ти ни приділяється на леж на ува га згідно з її віком і зрілістю. З цією ме тою ди -
тині, зо к ре ма, на дається мож ливість бу ти за слу ха ною в ході будь-яко го су до во го
чи адміністра тив но го роз гля ду, що сто сується ди ти ни, без по се ред ньо або че рез
пред став ни ка чи відповідний ор ган у по ряд ку, пе ред ба че но му про це су аль ни ми
нор ма ми національ но го за ко но дав ст ва13. 

1. Кон венція про пра ва ди ти ни від 20 ли с то па да 1989 ро ку, ра тифіко ва на По ста но -
вою ВР № 789-XII від 27 лю то го 1991. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу
:http://zakon1.rada.gov.ua 2. Ру дий Н. Я. Інсти тут опіки та піклу ван ня в Ук раїні: істо ри -
ко-пра во ве досліджен ня / Ру дий Н.Я. – Львів,2011 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу :http://mydisser.com/ua/catalog/ 3. Цивільний ко декс Ук раїни від 16 січня 2003. –
№ 435- IV. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon1.rada.gov.ua 4. Жюл -
лио де ла Мо ран дь ер Л. Граж дан ское пра во Фран ции / Жюл лио де ла Мо ран дь ер Л.. –
Т.1. – М.: Иностр. лит., 1958. – С. 623. 5. Гер ман ское пра во. Часть I. Граж дан ское уло же -
ние: [пер. с нем.]. – М.: Меж ду на род ный центр фи нан со во-эко но ми че с ко го раз ви тия,
1996. – С. 383. 6. Об опе ке и по пе чи тель ст ве: Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе де ра -
ции от 24 ап ре ля 2008. – № 48-ФЗ. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148900/ 7. Цивільний ко декс Ук раїни: На уко во-
прак тич ний ко мен тар / за ред. роз роб ників про ек ту ЦК Ук раїни. – К.: Істи на. – С. 57.
8. Маг де сян Г.А. Те о ре ти че с кие ас пек ты граж дан ско-пра во во го ре гу ли ро ва ния опе ки и
по пе чи тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции: ав то реф. дис. на здо бут тя на ук. сту пе ня канд.
юрид. на ук / Г.А. Маг де сян [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://
www.dissercat.com 9. Ро мовсь ка З.В. Сімей ний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко -
мен тар / Ро мовсь ка З.В. – К.: Ви дав ни чий Дім «Ін Юре», 2003. – С 464. 10. Про за твер -
д жен ня Пра вил опіки та піклу ван ня: на каз Держ ком Ук раїни у спра вах сім’ї та мо лоді
та ін. від 26 трав ня 1999. – № 34/166/131/88 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon1.rada.gov.ua 11. Сімей ний ко декс Ук раїни від 10 січня 2002. – № 2947-III.
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon1.rada.gov.ua 12. Про охо ро ну ди -
тин ст ва: За кон Ук раїни від 26 квітня 2001 р. [Еле к трон ний ре сурс] . – Ре жим до сту пу:
http://zakon1.rada.gov.ua 13. Прак ти ка роз гля ду су да ми справ, пов’яза них із поз бав лен -
ням батьківських прав, по нов лен ням батьківських прав, уси нов лен ням, ус та нов лен ням
опіки та піклу ван ня над дітьми. [Еле к трон ний ре сурс] . – Ре жим до сту пу: http://www.
scourt.gov.ua/
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УДК 342.723

А. Б. КА СУ МО ВА

ПРА ВО НА МЕ ДИЧ НУ ДО ПО МО ГУ ОСІБ, 
ЯКІ ОБ МЕ ЖЕНІ В СВО БОДІ ПЕ РЕ СУ ВАН НЯ, 

В РІШЕН НЯХ ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО СУ ДУ З ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

Роз г ля ну то пра во на ме дич ну до по мо гу осіб, які об ме жені в сво боді пе ре су ван ня в
рішен нях Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни. Про аналізо ва но зна чен ня прак ти ки су ду
для національ ної пра во за с то сов чої діяль ності. Ви о крем ле но пи тан ня, які по тре бу ють
по даль шо го на уко во го досліджен ня та удо с ко на лен ня.

Клю чові сло ва: пра во на ме дич ну до по мо гу; Євро пейсь кий суд з прав лю ди ни; охо -
ро на здо ров’я, ме дич не пра во. 

Ка су мо ва А.Б. Пра во на ме ди цин скую по мощь ли цам, ог ра ни чен ным в сво бо де
пе ре дви же ния, в ре ше ни ях Ев ро пей ско го су да по пра вам че ло ве ка

Рас смо т ре но пра во на ме ди цин скую по мощь лиц, ко то рые ог ра ни че ны в сво бо де пе -
ре дви же ния в ре ше ни ях Ев ро пей ско го су да по пра вам че ло ве ка. Про ана ли зи ро ва но зна -
че ние прак ти ки су да для на ци о наль ной пра во при ме ни тель ной де я тель но с ти. Вы де ле ны
во про сы, тре бу ю щие даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния и усо вер шен ст во ва ния.

Клю че вые сло ва: пра во на ме ди цин скую по мощь, Ев ро пей ский суд по пра вам че ло -
ве ка, здра во о хра не ние, ме ди цин ское пра во.

Kasumova Anzhela. The right to medical assistance of persons who have limited free-
dom of movement in the decisions of the European Court of Human Rights

The right to medical assistance of persons who have limited freedom of movement in the
decisions of the European Court of Human Rights is considered. The importance of court
practice for the national enforcement activities is analyzed. Author determined questions that
require further research and improvement.

Key words: right to medical assistance, the European Court of Human Rights, health
care, medical law.

Осо би, які об ме жені у праві на сво бо ду пе ре су ван ня, а особ ли во ті з них, до
яких за сто со ву ють ся за побіжні за хо ди, при му сові за хо ди ме дич но го ха рак те ру
або на брав си ли об ви ну валь ний ви рок су ду, ма ють певні особ ли вості при ре -
алізації ни ми прав у сфері охо ро ни здо ров’я. Од ним із та ких прав є пра во на ме -
дич ну до по мо гу, за без пе чен ня яко го по вин но ма ти пріори тет ний ха рак тер для
дер жа ви, оскільки у ви пад ку йо го по ру шен ня мо же за вда ва ти ся шко да жит тю та
здо ров’ю осо би. Зва жа ю чи на пра во ве ста но ви ще осіб, які об ме жені в сво боді пе -
ре су ван ня, ак ту аль ним ви дається ак цен ту ван ня ува ги са ме на прак тиці Євро -
пейсь ко го су ду з прав лю ди ни, ад же ос танній є тією інстанцією, ку ди осо ба має
пра во звер ну тись після ви чер пан ня всіх національ них за собів пра во во го за хи с ту. 

На уко во-те о ре тич ну ос но ву досліджен ня по став ле но го пи тан ня скла да ють
праці Д.В. Красіко ва, Н.І. Май да ни ка, В.Ф. Мос ка лен ка, О.С. По греб няк,
М.Л. Рабіно ви ча, І.Я. Се ню ти, С. Г.Сте цен ка, С.В. Шев чу ка та де я ких інших.

Ме тою досліджен ня є ви о крем лен ня та си с те ма ти зу ван ня підходів, що ви ко -
ри с то ву ють ся в прак тиці Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни при роз гляді ка те -
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горій справ, де ос кар жується по ру шен ня пра ва на ме дич ну до по мо гу осо ба ми, які
об ме жені в сво боді пе ре су ван ня. 

Од ним із прин ципів охо ро ни здо ров’я, який закріпле ний у ст. 4 За ко ну Ук -
раїни «Ос но ви за ко но дав ст ва Ук раїни про охо ро ну здо ров’я» від 19 ли с то па да
1992 ро ку, є до три ман ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на у сфері охо ро ни здо -
ров’я та за без пе чен ня пов’яза них з ни ми дер жав них га рантій1. За без пе чен ня ре -
алізації цьо го прин ци пу на прак тиці є особ ли во ак ту аль ним, зва жа ю чи на не за -
довільний стан до три ман ня прав та сво бод осіб, які об ме жені в сво боді пе ре су -
ван ня. До та ких осіб, відповідно до ст. 13 За ко ну Ук раїни «Про сво бо ду пе ре су -
ван ня та вільний вибір місця про жи ван ня в Ук раїні» від 11 груд ня 2003 ро ку, мож -
на відне с ти, зо к ре ма, осіб, до яких згідно із про це су аль ним за ко но дав ст вом за сто -
со ва но за побіжні за хо ди, пов’язані з об ме жен ням або поз бав лен ням волі; осіб, які
за ви ро ком су ду відбу ва ють по ка ран ня у ви гляді поз бав лен ня або об ме жен ня волі;
осіб, які згідно із за ко но дав ст вом про інфекційні за хво рю ван ня та психіат рич ну
до по мо гу підля га ють при му совій госпіталізації та ліку ван ню2. В Ук раїні осо би,
які поз бав лені волі (яких Н. І. Май да ник про по нує ро зуміти як осіб, до яких за -
сто со вується влас не поз бав лен ня волі, об ме жен ня волі, арешт або ж довічне поз -
бав лен ня волі), ут ри му ють ся у спеціаль них ус та но вах під кон тро лем МВС Ук -
раїни (ізо ля то ри тим ча со во го три ман ня, спеціальні прий маль ни ки для осіб,
підда них адміністра тив но му аре ш ту) або в ус та но вах Дер жав ної пенітенціар ної
служ би Ук раїни (слідчі ізо ля то ри та ви правні ко лонії)3.

Пра во на охо ро ну здо ров’я, ме дич ну до по мо гу та ме дич не стра ху ван ня, га -
ран то ва не ст. 49 Кон сти туції Ук раїни, є од ним із клю чо вих прав осо би, оскільки
у ви пад ку йо го по ру шен ня мо же за вда ва тись шко да жит тю та здо ров’ю осо би. Як -
що ж подібне по ру шен ня ма ло місце, обов’яз ком дер жа ви є ство рен ня ефек тив -
но го ме ханізму за хи с ту та віднов лен ня по ру ше но го пра ва. У ви пад ку не мож ли -
вості за хи с ти ти по ру шені пра ва чи за конні інте ре си на національ но му рівні, після
ви чер пан ня всіх національ них за собів пра во во го за хи с ту осо ба мо же звер ну тись
до міжна род них су до вих ус та нов чи до відповідних ор ганів міжна род них ор -
ганізацій, чле ном або учас ни ком яких є Ук раїна (ч. 4 ст. 55 Кон сти туції Ук раїни)4.
Та кою міжна род ною су до вою ус тав ною є Євро пейсь кий суд з прав лю ди ни (далі –
Суд), діяльність яко го спря мо ва на на за без пе чен ня ви ко нан ня зо бов’язань дер -
жав, які підпи са ли і ра тифіку ва ли Кон венцію про за хист прав осо би та ос но во по -
лож них сво бод (1950) (далі – Кон венція).

Пра во на індивіду аль не звер нен ня до Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни га -
ран тується. Рішен ня, які прий ма ють ся за ре зуль та та ми роз гля ду за яв гро ма дян
Ук раїни, є обов’яз ко ви ми до ви ко нан ня в Ук раїні. Це за без пе чується по ло жен ня -
ми За конів Ук раїни «Про ви ко нан ня рішень та за сто су ван ня прак ти ки Євро пейсь -
ко го су ду з прав лю ди ни» (2006), «Про ви ко нав че про ва д жен ня» (2006) та «Про
га рантії дер жа ви що до ви ко нан ня су до вих рішень» (2012). 

Пра во на ме дич ну до по мо гу у ро зумінні Кон венції га ран тується ст. 3, за якою:
«Ніко го не мо же бу ти підда но ка ту ван ню або не людсь ко му чи та ко му, що при ни -
жує гідність, по во д жен ню або по ка ран ню»5. У ви пад ку по ру шен ня цьо го по ло -
жен ня, в осо би ви ни кає пра во на ефек тив ний засіб юри дич но го за хи с ту.

Зва жа ю чи на те, що пред ме том досліджен ня є пра во на ме дич ну до по мо гу
осіб, які об ме жені в сво боді пе ре су ван ня, мож на кон ста ту ва ти, що найбільша
кількість звер нень до Су ду зу мов ле на по ру шен ням цьо го пра ва під час за сто су -
ван ням найбільш су во ро го за побіжно го за хо ду, а са ме – взят тя під вар ту. Відо ми -
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ми, зо к ре ма, є рішен ня «Дан ке вич про ти Ук раїни» від 29 квітня 2003 ро ку, «Мель -
ник про ти Ук раїни» від 26 бе рез ня 2006 ро ку, «На умен ко про ти Ук раїни» від 6 ве -
рес ня 2007 ро ку, «Яко вен ко про ти Ук раїни» від 25 жовт ня 2007 ро ку, «Кац та
інші про ти Ук раїни» від 18 груд ня 2008 ро ку, «Ухань про ти Ук раїни» від 18 груд -
ня 2008 ро ку, «Охрімен ко про ти Ук раїни» від 15 жовт ня 2009 ро ку, «Ру ден ко про -
ти Ук раїни» від 25 ли с то па да 2010 ро ку та ба га то інших. Тоб то мож на го во ри ти
про си с тем ний ха рак тер про бле ми із за без пе чен ням пра ва на ме дич ну до по мо гу
осо бам, які пе ре бу ва ють під вар тою. 

По ру шен ня пра ва на ме дич ну до по мо гу мож ли ве у ви пад ку не за без пе чен ня
особі пра ва на от ри ман ня ме дич ної до по мо ги за вла сним ви бо ром, до сту пу до
інфор мації про ме дич ну до по мо гу, не на леж но го на дан ня ме дич ної до по мо ги ок -
ре мим ка те горіям осіб (нар ко за леж ним чи осо бам, які страж да ють на психічні
роз ла ди то що). Зо к ре ма, про бле ма ре алізації пра ва на ме дич ну до по мо гу бу ла
пред ме том роз гля ду у рішенні «Яко вен ко про ти Ук раїни» від 25 жовт ня 2007 ро -
ку (За ява № 15825/06)6. За яв ник (пан Яко вен ко), а після йо го смерті – йо го ма ти
(пані Надія Ми ко лаївна Сав чен ко) скар жи лись, у то му числі, на не на дан ня ме дич -
ної до по мо ги та не людські умо ви три ман ня під вар тою в Се ва с то польсь ко му ІТТ.
За яв ник, як ВІЛ-інфіко ва ний і хво рий на ту бер ку ль оз, не от ри му вав на леж ної ме -
дич ної до по мо ги. При цьо му, як кон ста ту вав Суд, бу ло по ру ше но од ра зу кілька
скла до вих пра ва на ме дич ну до по мо гу. По-пер ше, за яв ни ку бу ло повідо мле но про
йо го за хво рю ван ня не од ра зу після вста нов лен ня та ко го діаг но зу (в лю то му 2006
ро ку), а ли ше за спли ном декількох місяців (у травні 2006 ро ку). По-дру ге, за яв -
ни ка не бу ло до прав ле но до ліка ря-інфекціоніста для ан ти ре т ровірус но го ліку -
ван ня і, зо к ре ма, не здійсню вав ся кон тро лю що до мож ли вості йо го за ра жен ня
опор туністич ни ми за хво рю ван ня ми. Суд кон ста ту вав, що не на дан ня за яв ни кові
вчас ної і на леж ної ме дич ної до по мо ги, якої він по тре бу вав як ВІЛ-інфіко ва ний і
хво рий на ту бер ку ль оз, ста но ви ло не людсь ке і та ке, що при ни жує гідність, по во -
д жен ня у зна ченні ст. 3 Кон венції та по ста но вив ви пла ти мо раль ну шко ду у
розмірі 10000 євро.

У п. 104 рішен ня «Кац та інші про ти Ук раїни» від 18 груд ня 2008 ро ку (За -
ява № 29971/04)7 Суд вко т ре кон ста ту вав, що осо би, які три ма ють ся під вар тою,
пе ре бу ва ють в ураз ли во му ста но вищі, і ор га ни вла ди не суть відповідальність за
по во д жен ня з ни ми. Виз нав ши, що Кон венція ви ма гає від дер жа ви охо ро ня ти здо -
ров’я та фізич ний до б ро бут осіб, поз бав ле них сво бо ди, зо к ре ма, шля хом на дан ня
їм не обхідної ме дич ної до по мо ги (рішен ня у справі «Муй сель про ти Франції»
(Mouisel v. France), № 67263/01, п. 40; та у справі «МакҐлінчі про ти Спо лу че но го
Ко ролівства» (McGlinchey and Others v. the United Kingdom), № 50390/99, п. 46),
Суд виз на чив, що у ви пад ку смерті ув’яз не ної осо би внаслідок про бле ми зі здо -
ров’ям дер жа ва по вин на на да ти по яс нен ня як що до при чи ни її смерті, так і що до
ліку ван ня, яке їй бу ло при зна че но до то го, як во на по мер ла. За за галь ним пра ви -
лом, один ли ше той факт, що осо ба по мер ла за підозрілих об ста вин під час три -
ман ня її під вар тою, має слу жи ти підста вою для з’ясу ван ня, чи ви ко на ла дер жа ва
свій обов’язок із за без пе чен ня за хи с ту пра ва цієї осо би на жит тя.

Що до за без пе чен ня на леж но го рівня ме дич ної до по мо ги осо бам, які об ме жені
в сво боді пе ре су ван ня, то у п. 69 рішен ня «Охрімен ко про ти Ук раїни» від 15
жовт ня 2009 ро ку (За ява № 53896/07)8, Суд вко т ре звер нув ува гу на не обхідність
вжи ван ня на леж них за ходів для охо ро ни здо ров’я та ких осіб, про те виз нав, що ст.
3 Кон венції не мож на тлу ма чи ти як та ку, що га ран тує кожній особі, взятій під вар -
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ту, ме дич ну до по мо гу на та ко му ж рівні, як у «най кра щих цивільних ме дич них за -
кла дах». Суд та кож за зна чив, що «го то вий виз на ти, що, в прин ципі, ре сур си ме -
дич них підрозділів пенітенціар ної си с те ми об ме жені порівня но з ре сур са ми
цивільних ме дич них за кладів», то му за ли шає за со бою до стат ню сво бо ду роз су ду
у виз на ченні то го, який са ме рівень ме дич но го об слу го ву ван ня по тре бу вав ся в тій
чи іншій справі, бе ру чи до ува ги кон кретні об ста ви ни спра ви. Та кий рівень має
бу ти «сумісним з людсь кою гідністю» осо би, яку три ма ють під вар тою, але та кож
має вра хо ву ва ти «прак тичні ви мо ги ув’яз нен ня».

Важ ли вим в кон тексті га ран ту ван ня прав осо би на ме дич ну до по мо гу осіб, які
об ме жені в сво боді пе ре су ван ня, є й пи тан ня на дан ня ме дич ної до по мо ги на леж -
ни ми ліка ря ми. Євро пейсь ким су дом з прав лю ди ни на це пи тан ня бу ло звер не но
особ ли ву ува гу в п. 74 рішен ня «Ухань про ти Ук раїни» від 18 груд ня 2008 ро ку
(За ява № 30628/02)9. Суд за ува жив, що ли ше той факт, що ув’яз не но го ог ля дав
лікар та при зна чив пев ний вид ліку ван ня, ав то ма тич но не мо же при ве с ти до вис -
нов ку, що ме дич на до по мо га бу ла до стат нь ою. Ор га ни вла ди ма ють за без пе чи ти
по вну фіксацію ста ну здо ров’я осо би, яка три мається під вар тою, та ліку ван ня,
яке ця осо ба от ри му ва ла під час пе ре бу ван ня під вар тою чи поз бав лен ня сво бо ди;
за без пе чи ти своєчасність та пра вильність діаг нозів та до гля ду; а та кож, у разі не -
обхідності та за леж но від ха рак те ру за хво рю ван ня, за без пе чи ти ре гу ляр ний та си -
с те ма тич ний на гляд, який вклю чає в се бе всебічний план ліку ван ня, що має бу ти
на прав ле ний на ліку ван ня за хво рю вань ув’яз не но го та по пе ре д жен ня їх
погіршен ня, а не на усу нен ня симп томів. Дер жавні ор га ни та кож по винні до ве с -
ти, що бу ли ство рені умо ви, не обхідні для при зна че но го ліку ван ня, щоб це ліку -
ван ня бу ло дійсно от ри ма но. Це ж підтвер д жується в рішен нях «Хум ма тов про -
ти Азер бай д жа ну» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 116; «Хо ломіов про ти Мол до ви»
(Holomiov v. Moldova), п. 117; «По пов про ти Росії» (Popov v. Russia), п. 211 то що.

Чис ленні по ру шен ня пра ва осо би на ме дич ну до по мо гу мож на кон ста ту ва ти й
при за сто су ванні до осо би при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те ру. Це пи тан ня
на національ но му рівні вре гу ль о ва не, зо к ре ма, КПК Ук раїни, За ко ном Ук раїни
«Про психіат рич ну до по мо гу» від 22 лю то го 2000 ро ку; на міжна род но му рівні –
діють Прин ци пи за хи с ту осіб з психічни ми за хво рю ван ня ми та по кра щен ня
психіат рич ної до по мо ги, ух ва лені Ре зо люцією Ге не раль ної асам б леї ООН 46/119
від 18 лю то го 1992 ро ку. Од нак у ви пад ку по ру шен ня пра ва на ме дич ну до по мо -
гу осіб з психічни ми роз ла да ми та не мож ли вості йо го за хи с ту на національ но му
рівні, осо ба вправі звер ну тись до Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни. Відо ми ми,
зо к ре ма, є рішен ня Су ду у спра вах «Гор ш ков про ти Ук раїни» від 8 ли с то па да
2005 ро ку, «Ку че рук про ти Ук раїни» від 6 ве рес ня 2007 ро ку та де які інші.

У рішенні «Ку че рук про ти Ук раїни» від 6 ве рес ня 2007 ро ку (За ява
№ 2570/04)10 за яв ник (пан Ку че рук), яко му бу ло по став ле но діаг ноз «ши зо -
френія», вчи нив крадіжку і хуліган ст во та був за су д же ний до 1 ро ку 6 місяців поз -
бав лен ня волі умов но з іспи то вим стро ком. До за яв ни ка був за сто со ва ний за -
побіжний захід у ви гляді взят тя під вар ту. Під час пе ре бу ван ня під вар тою в за яв -
ни ка погіршу вав ся стан здо ров’я, як фізич ний так і психічний, од нак за побіжний
захід за ли шав ся незмінним. Лікар-психіатр ли ше од но го ра зу ог ля дав за яв ни ка,
од нак ніяко го ефек тив но го ліку ван ня при зна че но не бу ло. За яв ни ка три ма ли під
вар тою в за гальній ка мері з 12 квітня 2002 ро ку до 10 лип ня 2002 ро ку і ли ше
після на па ду за яв ни ка на своїх співка мер ників суд виніс по ста но ву про виз нан ня
осо би недієздат ною і за сто су ван ня до неї при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те -
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ру. При роз гляді цієї за яви Суд ак цен ту вав ува гу на на ступні мо мен ти. По-пер ше
– факт три ман ня за яв ни ка із психічним роз ла дом в СІЗО – тоб то в ус та нові, яка
вза галі не при зна че на для ут ри ман ня психічно хво рих ув’яз не них осіб. У зв’яз ку
із цим матір за яв ни ка не од но ра зо во звер та лась до ком пе тент них ор ганів, од нак
йо го роз г ля ну то не бу ло. По-дру ге – це за без пе чен ня не обхідним ме дич ним ліку -
ван ням за яв ни ка під час пе ре бу ван ня в СІЗО. Суд за зна чив, що за фак том то го, що
за яв ник хво рий на ши зо френію і це підтвер д жується вис нов ком су до во-психіат -
рич ної ек с пер ти зи, не мож на бу ло очіку ва ти, що він звер неть ся до адміністрації
СІЗО з кон крет ни ми скар га ми на умо ви три ман ня. Так са мо Уряд не навів жод но -
го при кла ду з національ ної су до вої прак ти ки, який би свідчив, що та кий по зов
ув’яз не ної осо би міг би ма ти хоч якісь шан си на успіх. Та кож Суд за ува жив, що
не обхідно бра ти до ува ги ураз ливість та ких осіб і не спро можність у пев них ви -
пад ках звер ну ти ся з чітко ви кла де ною скар гою чи вза галі по скар жи ти ся, роз -
повівши, як во ни по терпіли внаслідок яко гось кон крет но го по во д жен ня. 

В ціло му, не мож на ска за ти, що звер нен ня до Євро пейсь ко го су ду з прав лю -
ди ни доз во лить по до ла ти всі ті си с темні про бле ми, які існу ють у сфері охо ро ни
здо ров’я на національ но му рівні. Як слуш но за зна чає Д. В. Красіков, ефек тив ний
за хист прав і сво бод ок ре мої лю ди ни на міжна род но му рівні стає мож ли вим ли -
ше в ме жах си с те ми, по бу до ва ної на за са дах суб сидіар ності: за хист прав лю ди ни
по ви нен здійсню ва тись перш за все на внутрішньо дер жав но му рівні, а міжна -
родні за хо ди по винні до пов ню ва ти та кий за хист, а не заміня ти чи витісня ти йо го. 

На підставі ви кла де но го мож на підсу му ва ти, що аналіз прак ти ки Євро пейсь -
ко го су ду з прав лю ди ни є важ ли вою скла до вою по до лан ня тих про блем, які ви -
ни ка ють при прак тичній ре алізації пра ва на ме дич ну до по мо гу осо бам, які об ме -
жені в сво боді пе ре су ван ня. В рішен нях, що прий ма ють ся Су дом, містять ся ре ко -
мен дації до вдо с ко на лен ня національ но го за ко но дав ст ва, в той же час на за ко но -
дав ця по кла дається зо бов’язан ня про во ди ти інте г рацію ук раїнсько го за ко но дав -
ст ва до євро пейсь ких стан дартів, на що не од но ра зо во звер та лась ува га міжна род -
них ор ганів та ор ганізацій. Ли ше ком плекс ний підхід, що пе ред ба чає ре фор му -
ван ня си с те ми охо ро ни здо ров’я (у то му числі, що до за без пе чен ня пра ва на ме -
дич ну до по мо гу осо бам, які об ме жені в сво боді пе ре су ван ня) та вра ху ван ня дум -
ки Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни в тих чи інших рішен нях, доз во лить го во -
ри ти про по бу до ву в Ук раїни де мо кра тич ної, не за леж ної та пра во вої дер жа ви. 

1. Ос но ви за ко но дав ст ва про охо ро ну здо ров’я: За кон Ук раїни від 19 ли с то па да
1992 р. № 2801-XII. // ВВРУ к раїни. – 1993. – № 4. – Cт. 19. 2. Про сво бо ду пе ре су ван ня
та вільний вибір місця про жи ван ня в Ук раїні: За кон Ук раїни від 11 груд ня 2003 р.
№ 1382-IV. // ВВР Ук раїни. – 2004. – № 15. – Cт. 232. 3. Май да ник Н.І. Пра во на ме дич -
ну до по мо гу осіб, які поз бав лені волі / Май да ник Н.І. – К.: Алер та, 2013. – 36 с. 4. Кон -
сти туція Ук раїни від 28 черв ня 1996 ро ку // ВВР Ук раїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Кон венція про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод від 4 ли с то па да 1950 р.
// Ра да Євро пи. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_004. 6. Рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни. Спра ва «Яко вен ко
про ти Ук раїни»: За ява № 15825/06 від 25 жовт ня 2007 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим
до сту пу: http://www.minjust.gov.ua/19612. 7. Рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди -
ни. Спра ва «Кац та інші про ти Ук раїни»: За ява № 29971/04 від 18 груд ня 2008 р. [Елект -
рон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.minjust.gov.ua/19612. 8. Рішен ня Євро -
пейсь ко го су ду з прав лю ди ни. Спра ва «Охрімен ко про ти Ук раїни»: За ява № 53896/07
від 15 жовт ня 2009 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.minjust.gov.
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ua/19612. 9. Рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни. Спра ва «Ухань про ти Ук -
раїни»: За ява № 30628/02 від 18 груд ня 2008 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://www.minjust.gov.ua/19612. 10. Рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни.
Спра ва «Ку че рук про ти Ук раїни»: За ява № 2570/04 від 6 ве рес ня 2007 р. [Еле к трон ний
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УДК 347.441

О. П. БІЛАН

МО РАЛЬНІ ЗА СА ДИ СУСПІЛЬСТВА ЯК КА ТЕ ГОРІЯ 
ОБ МЕ ЖЕН НЯ ДО ГОВІРНОЇ СВО БО ДИ

Аналізу ють ся про бле ми та труд нощі у виз на че нні та прак тич но му за сто су ванні
де я ких пра во вих норм Цивільно го ко дек су Ук раїни (ча с ти на 1 ст. 203 та ча с ти на 3 ст.
228 ЦК Ук раїни). Зо к ре ма, існує про бле ма пра во во го виз на чен ня та кої ка те горії
цивільно го пра ва, як «мо ральні за са ди суспільства» внаслідок її віднос ності. Вка за но на
не обхідність за ко но дав чо го пе ре гля ду ви ще заз на че них норм цивільно го пра ва з ме тою
з’ясу ван ня не обхідності об ме жен ня прин ци пу до говірної сво бо ди мо раль ни ми за са да ми
суспільства. 

Клю чові сло ва: цивільне пра во, умо ви дійсності пра во чинів, мо ральні за са ди
суспільства. 

Би лан А.П. Мо раль ные ос но вы об ще ст ва как ка те го рия ог ра ни че ния до го вор -
ной сво бо ды

Ана ли зи ру ют ся про бле мы и труд но с ти оп ре де ле ния и прак ти че с ко го при ме не ния
не ко то рых пра во вых норм Граж дан ско го ко дек са Ук ра и ны (часть 1 ст. 203 и часть 3
ст. 228 ГК Ук ра и ны). В ча ст но с ти, су ще ст ву ет про бле ма пра во во го оп ре де ле ния та -
кой ка те го рии граж дан ско го пра ва как «мо раль ные ос но вы об ще ст ва» вслед ст вие ее
от но си тель но с ти. Ука за но на не об хо ди мость за ко но да тель но го пе ре смо т ра вы ше ука -
зан ных норм граж дан ско го пра ва с це лью вы яс не ния не об хо ди мо с ти ог ра ни че ния прин -
ци па до го вор ной сво бо ды мо раль ны ми ос но ва ми об ще ст ва. 

Клю че вые сло ва: граж дан ское пра во, ус ло вия дей ст ви тель но с ти со гла ше ний, мо -
раль ные ос но вы об ще ст ва. 

Bilan Oleksgndr. Moral foundations of society as liberty of contract category of
abridgment

It was determined in course of study, that as of today there exist some problems and dif-
ficulties in definition and practical application of several Civil Code of Ukraine legal provi-
sions (Paragraph 1 of Art. 203 and Paragraph 3 of Art. 228 of Civil Code of Ukraine). In par-
ticular, there is an issue of legal definition of such civil law category as “moral foundations
of society”, following their relativity. It was pointed on the necessity of the abovementioned
civil standards legislative review in order to clarify the need to abridge the liberty of contract
principle with the moral foundations of society. 

Key words: сivil law, validity of the agreement terms, moral foundations of society. 

Прин цип сво бо ди до го во ру по ряд з інши ми відне се ний стат тею 3 Цивільно го
ко дек су Ук раїни (далі – ЦК Ук раїни) до ос нов них за сад цивільно го за ко но дав ст -
ва. На ве де ний прин цип більш де таль но роз кри то у стат тях 627 та 205 ЦК Ук -
раїни, згідно з яки ми сто ро ни є вільни ми в ук ла данні до го во ру, ви борі кон тра ген -
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та та виз на ченні умов до го во ру, а та кож ма ють пра во оби ра ти фор му пра во чи ну,
як що інше не вста нов ле но за ко ном. 

В юри дичній літе ра турі зміст прин ци пу сво бо ди до го во ру висвітлюється фак -
тич но од на ко во, а са ме.

М.І. Брагінський та В.В. Вітрянсь кий роз кри ва ють ви ще заз на че ний прин цип
у трьох про явах. По-пер ше, у виз нанні фізич них та юри дич них осіб вільни ми в
ук ла данні до го ворів та за бо роні у при му шенні на ук ла дан ня до го ворів. По-дру ге,
у на данні сто ро нам мож ли вості ук ла да ти до говір у формі як пе ред ба ченій, так і
не пе ред ба ченій за ко ном. По-третє, у сво боді сторін виз на ча ти умо ви ук ла де но го
ни ми до го во ру, в то му числі і по бу до ва но го за вка за ною у за коні мо дел лю1. 

Є.О. Су ха нов за зна чає, що відповідно до вка за но го ви ще прин ци пу суб’єкти
цивільно го пра ва вільні в ук ла данні до го во ру, тоб то у ви борі кон тра ген та, у
вільно му виз на ченні умов до го во ру, у вільно му ви борі тієї чи іншої «мо делі» до -
го во ру та у за бо роні на при му шен ня до ук ла дан ня до го во ру2. 

Й.О. По кровсь кий вка зу вав, що да ний прин цип оз на чає, що, з однієї сто ро ни,
про ти своєї волі ніхто не зо бов’яза ний ук ла да ти до говір, з іншої, пра во при ват них
осіб ук ла да ти до го во ри будь-яко го змісту3.

З ог ля ду на на ве де не, закріпле ний у ст. 3 ЦК Ук раїни зміст прин ци пу сво бо ди
до го во ру мо же бу ти трак то ва но як виз нан ня за фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба -
ми пра ва на: вільне во ле ви яв лен ня на вступ у до говірні відно си ни; вільне виз на -
чен ня умов до го во ру; вільне виз на чен ня фор ми (мо делі) до го во ру; не до пу щен ня
при му шен ня на ук ла дан ня до го во ру.

Оче вид ним є те, що прин цип сво бо ди до го во ру не мо же бу ти без меж ним та
по ви нен бу ти об ме же ний за ко ном, ад же пра во не мо же до пу с ти ти ук ла дан ня ря -
ду до го ворів з ог ля ду на не обхідність за без пе чен ня пра во по ряд ку в дер жаві.
Прак тич на ре алізація об ме жен ня прин ци пу до говірної сво бо ди відбу вається шля -
хом прий нят тя відповідних пра во вих норм, до три ман ня яких є не обхідним для
на бут тя до го во ром чин ності. Однією з та ких умов є не обхідність до три ман ня при
ук ла данні пра во чи ну мо раль них за сад суспільства (статті 203, 228 ЦК Ук раїни,
ст. 169 ЦК Російської Фе де рації) або до б рих намірів (до б рые нра вы) (статті 1108,
1133 ЦК Франції, па ра граф 138 ЦК Гер манії) то що. 

От же, мо ральні за са ди суспільства та добрі наміри є ти ми ка те горіями, які по -
кли кані об ме жу ва ти до говірну сво бо ду. Ра зом з тим, ці ка те горії про тя гом всьо го
сво го існу ван ня бу ли пред ме том пра во вих спорів, оскільки в си лу своєї пра во вої
не виз на че ності ство рю ва ли мож ливість їх не од но знач но го за сто су ван ня. За зна чені
ка те горії завжди по-різно му тлу ма чи лись учас ни ка ми цивільних пра вовідно син. 

Пи тан ня пра виль но го за сто су ван ня по нят тя мо раль них за сад суспільства при
роз гляді справ про виз нан ня пра во чинів недійсни ми (статті 203, 228 ЦК Ук раїни)
не знай ш ло сво го вирішен ня і в су довій прак тиці, що, у свою чер гу, свідчить про
відсутність од на ко во го тлу ма чен ня і з бо ку суддів. 

Фак тич но вся на яв на у Єди но му дер жав но му реєстрі су до вих рішень Ук раїни
су до ва прак ти ка пов’яза на зі спо ра ми плат ників по датків з суб’єкта ми влад них
по вно ва жень (по дат ко ви ми інспекціями) з при во ду виз нан ня недійсни ми по дат ко -
вих повідо млень-рішень про до на ра ху ван ня по дат ко вих зо бов’язань з по дат ку на
до да ну вартість та по дат ку на при бу ток. За зна че на ка те горія справ відно сить ся до
адміністра тив них, що ж сто сується прак ти ки за сто су ван ня статті 203 та 228 ЦК
Ук раїни у цивільних спра вах, то мо ва мо же йти ли ше про по оди нокі рішен ня. 

От же, на сьо годні про бле ми од на ко во го тлу ма чен ня, за сто су ван ня та за ко но -
дав чо го закріплен ня ка те горії мо раль них за сад суспільства за ли ша ють ся ос та точ -
но не виріше ни ми та не зро зуміли ми для суб’єктів цивільних пра вовідно син. 
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У цій статті ав тор спро бує ме то дом порівняль но го пра во во го аналізу
цивільно го за ко но дав ст ва різних країн виз на чи ти пра во ву при ро ду та не -
обхідність (доцільність) об ме жен ня ви ще на ве де но го прин ци пу до говірної сво бо -
ди та кою пра во вою ка те горією як мо ральні за са ди суспільства (добрі наміри).
Відповіді на по став лені пи тан ня бу дуть ма ти важ ли ве те о ре тич не та прак тич не
зна чен ня, оскільки не ро зуміння суб’єкта ми цивільно го пра ва пра во вої суті мо -
раль них за сад суспільства ста вить цивільний обіг пе ред не виз на ченістю. Ад же
фак тич но будь-яка уго да мо же бу ти виз на на недійсною як та ка, що по ру шує мо -
ральні за са ди суспільства, при цьо му, уник ну ти та ких по ру шень, не ро зуміючи
суті ос танніх, фак тич но не мож ли во. 

Слід за зна чи ти, що про бле ма об ме жен ня прин ци пу сво бо ди до го во ру ка те -
горіями «мо ральні за са ди суспільства» та «до б ри наміри» вже не од но ра зо во бу ла
пред ме том досліджень. 

Так, ще на по чат ку ми ну ло го століття ви дат ний російський цивіліст, ви хо дець
з Ук раїни (Чернігівської об ласті), Й.О. По кровсь кий, кри ти ку ю чи про ект
Російсько го цивільно го ко дек су (Граж дансь ко го Уло же ния), вва жав, що прин цип
до говірної сво бо ди по ви нен об ме жу ва тись ви ключ но за ко но дав чи ми нор ма ми та
вка зу вав на не до пу с тимість об ме жен ня прин ци пу до говірної сво бо ди по за за кон -
ни ми ка те горіями (вне за кон ны ми ка те го ри я ми)4. В якості ос танніх він на во див
«суспільний по ря док», «добрі наміри», «до б ру совість»*. 

От же, Й.О. По кровсь кий звер тав ува гу на те, що на явність у цивільно му за ко -
но давстві ви щев ка за них ка те горій, з ог ля ду на відсутність та не мож ливість їх од -
но знач но го тлу ма чен ня суб’єкта ми цивільних пра вовідно син, ра но чи пізно по -
ста вить цивільний обіг у за лежність від су до во го суб’єктивізму. Ад же, відсутність
од но знач но го тлу ма чен ня або за ко но дав чо го виз на чен ня невідво рот но по ста вить
пе ред суд дею при роз гляді відповідно го спо ру пи тан ня: за яки ми кри теріями
відрізни ти добрі наміри від не до б рих? Оче вид ним є те, що у кож но го судді бу де
своя відповідь на вка за не пи тан ня5. 

Й.О. По кровсь кий вва жав спра вою дер жа ви (за ко но дав ця, а не судді) виз на ча -
ти все те, що не обхідно для ста ло го цивільно го обігу, шля хом прий нят тя
відповідних за ко но дав чих при писів. У та ко му разі, всі пра во чи ни (сдел ки), які по -
ру шу ють суспільний по ря док, добрі намірі або до б ру совість бу дуть не мож ливі,
оскільки во ни бу дуть по ру шу ва ти за кон. Ство рю ва ти ще якийсь інший кон троль
зі сто ро ни по за за кон них ка те горій є не доцільним з точ ки зо ру на не до пу с тимість
не виз на че ності у цивільно му обігу. 

На дум ку Й.О. По кровсь ко го, за ко но да вець, уни ка ю чи не обхідності без по се -
ред нь о го вирішен ня по став ле них пе ред ним за вдань, ство рює прак тич но по вну
за лежність всьо го цивільно го обігу від суб’єктив них по глядів нескінчен ної
кількості ок ре мих осіб (суддів), що бу де вно си ти у цивільний обіг еле мент ви пад -
ко вості і, як наслідок, ос танній на бу де ха рак те ру не виз на че ності6. 

Як вба чається з на ве де но го, Й.О. По кровсь кий до пу с кав об ме жен ня до -
говірної сво бо ди ви ключ но за ко ном і ка те го рич но за пе ре чу вав мож ливість та ко го
об ме жен ня будь-яки ми інши ми (по за за кон ни ми) ка те горіями. 
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* На дум ку ав то ра, до ка те горій до б рих намірів та до б рої совісті мож на відне с ти і
мо ральні за са ди суспільства, оскільки всі три ка те горії пов’язані між со бою не -
обхідністю до три ман ня суб’єкта ми цивільних пра вовідно син пев них мо раль но-етич них
норм. Відповідно, ви ще заз на чені ка те горії в даній статті ав то ром не роз ме жо ву ються. 



З іншої сто ро ни, су час ний російський цивіліст, док тор юри дич них на ук, про -
фе сор Є.О. Су ха нов не настільки ка те го рич ний. Зо к ре ма, Є.О. Су ха нов відно сить
до угод, що ук ла дені з ме тою по ру шен ня ос нов пра во по ряд ку та мо раль ності
(нрав ст вен но с ти) такі як, на при клад, уго ди, на прав лені на ви роб ництво та збут
нар ко тич них ре чо вин, уго ди про роз пов сю д жен ня на рин ку літе ра ту ри, яка про -
па ган дує війну, національ ну, ра со ву або релігійну во рож не чу. Тоб то, це уго ди,
пред ме том яких частіше за все є адміністра тивні про ступ ки або зло чинні дії.
Є.О. Су ха нов звер тає ува гу, що ко ло та ких угод (ан ти со ци аль ных) фор мується су -
до вою прак ти кою*, по гля ди якої у цих ви пад ках за ле жать від політич них і
соціаль но-еко номічних фак торів, па ну ю чих у суспільстві та дер жаві7. 

Фак тич но на ве де на по зиція Є.О Су ха но ва підтвер д жується прак ти кою за сто -
су ван ня статті 169 Цивільно го ко дек су Російської Фе де рації (далі по тек с ту – ЦК
Російської Фе де рації), а са ме. 

Відповідно до ч. 1 статті 169 ЦК Російської Фе де рації уго да, ук ла де на з ме -
тою, яка завідо мо по ру шує ос но ви пра во по ряд ку або мо раль ності, є нікчем на. 

У російський цивільній літе ра турі уго ди, ук ла дені з ме тою по ру шен ня ос нов
пра во по ряд ку та мо раль ності, от ри ма ли на зву «ан ти соціальні уго ди». Ан ти -
соціальні уго ди, як про це вка за но у По ста нові Пле ну му Ви що го арбітраж но го су -
ду Російської Фе де рації від 10.04.2008 ро ку № 228, це уго ди, які не про сто не
відповіда ють ви мо гам за ко ну або інших пра во вих актів, а по ру шу ють фун да мен -
тальні на ча ла російсько го пра во по ряд ку, прин ци пи суспільної, політич ної і еко -
номічної ор ганізації суспільства, йо го мо ральні за са ди. До на ве де них угод мож на
відне с ти, зо к ре ма, уго ди, на прав лені на ви роб ництво і відчу жен ня пев них видів
об’єктів, ви лу че них або об ме же них у цивільно му обігу (відповідних видів зброї,
боєпри пасів, нар ко тич них ре чо вин, іншої про дукції, що не без печ на для жит тя і
здо ров’я гро ма дян); уго ди, на прав лені на ви го тов лен ня, роз пов сю д жен ня літе ра -
ту ри та іншої про дукції, що про по ган дує війну, національ ну, ра со ву або релігійну
во рож не чу; уго ди, на прав лені на ви го тов лен ня та збут підроб ле них до ку ментів та
цінних па перів.

08.06.2004 Кон сти туційний Суд Російської Фе де рації прий няв ух ва лу (оп ре де -
ле ние) за № 226-О 9 про відмо ву у прий нятті до роз гля ду скар ги про по ру шен ня
кон сти туційних прав та сво бод стат тею 169 ЦК Російської Фе де рації. У мо ти ву -
вальній ча с тині вка за ної ух ва ли за зна че но, що по нят тя «ос но ви пра во по ряд ку» і
«мо раль ності», як і будь-які інші оціночні по нят тя, на пов ню ють ся змістом за леж -
но від то го, як їх тлу ма чать учас ни ки цивільно го обігу і прак ти ка за сто су ван ня.
Од нак во ни є не настільки не виз на че ни ми, що не за без пе чу ють од на ко ве ро -
зуміння та за сто су ван ня відповідних за ко но дав чих по ло жень. Стат тя 169 ЦК
Російської Фе де рації вка зує, що кваліфіку ю чою оз на кою ан ти соціаль ної уго ди є її
ме та, тоб то до сяг нен ня та ко го ре зуль та ту, який не про сто не відповідає за ко ну або
нор мам мо ралі, а су пе ре чить – завідо мо і оче вид но для учас ників цивільно го
обігу – ос но вам пра во по ряд ку та мо раль ності. Ан ти соціальність уго ди, що на дає
су ду пра во за сто со ву ва ти да ну нор му ЦК Російської Фе де рації, ви яв ляється під
час су до во го роз гля ду з ура ху ван ням всіх фак тич них об ста вин, ха рак те ру до пу -
ще них сто ро на ми по ру шень та їх наслідків. 

З ог ля ду на за зна че не, су до ва прак ти ка судів Російської Фе де рації бу дується
на двох фак тах: по-пер ше, уго ди, на прав лені на по ру шен ня ос нов мо ралі все ж та -
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* Фак тич но мо ва йде про той же са мий су до вий суб’єктивізм, від яко го за стерігав
Й.О. По кровсь кий.



ки мож на кваліфіку ва ти, по-дру ге, пра во кваліфіку ва ти такі уго ди на да но су дам.
У да но му ви пад ку мож на ствер д жу ва ти про те, що за ко но да вець фак тич но пе ре -
клав свої по вно ва жен ня (що до за ко но дав чо го виз на чен ня пе реліку (оз нак) ан ти -
соціаль них угод) на су до ву гілку вла ди. 

Крім то го, зі змісту статті 169 ЦК Російської Фе де рації вба чається, що ос тан -
ня розділяє ан ти соціальні уго ди на два ви ди, пер ший вид завідо мо по ру шує ос но -
ви пра во по ряд ку, дру гий – ос но ви мо ралі. На ве де не має зна чен ня, оскільки уваж -
ний аналіз ви ще заз на че них По ста но ви Пле ну му Ви що го арбітраж но го су ду
Російської Фе де рації та ух ва ли Кон сти туційно го Су ду Російської Фе де рації доз -
во ляє ствер д жу ва ти, що во ни у більшій мірі (як що не повністю) сто су ють ся ан ти -
соціаль них угод, на прав ле них на по ру шен ня ос нов пра во по ряд ку, а не ос нов мо -
ралі. Ад же ан ти соціальні уго ди, на ве дені у за зна че них про це су аль них до ку мен -
тах в якості при кладів (за купівля зброї, збут нар ко тич них ре чо вин, про па ган да ра -
со вої не тер пи мості і т. п.), по ру шу ють за ко ни Російської Фе де рації, тоб то ос но ви
пра во по ряд ку. Санкції за вка зані пра во по ру шен ня пе ред ба чені відповідни ми
стат тя ми криміна ль но го та адміністра тив но го за ко но дав ст ва Російської Фе де -
рації. У свою чер гу, при кладів, ко ли уго да по ру шує са ме ос но ви мо раль ності,
судді Кон сти туційно го та Ви що го арбітраж но го судів Російської Фе де рації так і
не змог ли на ве с ти. 

Спро буємо досліди ти, яким чи ном ви щев ка за не пи тан ня виріше но у
Цивільно му ко дексі Франції (далі по тек с ту – ЦК Франції).

Фран цузь ко му цивільно му за ко но дав ст ву невідо ма ка те горія мо раль них за сад
суспільства. Во но у схо жих ви пад ках опе рує ка те горією до б рих намірів, яка та -
кож об ме жує до говірну сво бо ду суб’єктів цивільно го пра ва. 

Так, згідно зі стат тею 1108 ЦК Франції дійсність уго ди виз на чається чо тир ма
суттєви ми умо ва ми: це зго да сто ро ни, яка прий має на се бе зо бов’язан ня,
здатність ук ла да ти уго ду, на явність пред ме та зо бов’язан ня, на явність за кон ної
підста ви у зо бов’язанні10. 

У да но му ви пад ку для нас ціка ва ос тан ня підста ва дійсності пра во чи ну (на -
явність за кон ної підста ви у зо бов’язанні), сутність якої роз кри вається у статті
1133 ЦК Франці. 

Відповідно до статті 1133 ЦК Франції підста ва є не за кон ною, ко ли во на за бо -
ро не на за ко ном, ко ли во на су пе ре чить до б рим намірам або публічно му по ряд ку11.

У фран цузь ко му цивільно му за ко но давстві ка те горія до б рих намірів бе ре свій
по ча ток з прин ци пу, сфор мо ва но го ще у 1789 році у статті 4 Дек ла рації прав лю -
ди ни та гро ма дя ни на, де за зна че но, що сво бо да по ля гає у то му, щоб ро би ти те, що
не за вдає шко ди іншо му. Вклю чен ня терміну «добрі наміри» у Цивільний ко декс
Франції(ст. 1133) відбу лось за вдя ки впли ву на роз роб ників ко дек су фран цузь ко го
юри с та Жа на До ма (1625-1696)12. У по даль шо му Й.О. По кровсь кий за зна чав, що
один з ав то ри тетніших ко мен та торів Фран цузь ко го Ко дек су, Ло ран, виз нав, що у
всьо му ко дексі не має іншої та кої статті, яка б вик ли ка ла стільки спорів і не по ро -
зумінь, як ви щев ка за на стат тя 1133 ЦК Франції13. 

Ра зом з тим, су час ний Цивільний ко декс Франції не роз кри ває зміст до б рих
намірів. Роз’яс нен ня змісту до б рих намірів мож на знай ти у довідни ках ос нов них
термінів Цивільно го ко дек су Франції. Зо к ре ма, ви хо дя чи з пра во вих прин ципів та
юри дич ної прак ти ки добрі наміри мож на виз на чи ти як су купність імпе ра тив них
норм соціаль ної мо ралі, на підставі яких фор мується суспільно етич на-мо раль на
до к т ри на, яких по ви нен до три му ва тись кож ний член суспільства, не за леж но від
йо го політич них, релігійних, філо софсь ких і осо би с тих мо раль них пе ре ко нань.
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Дже ре лом норм до б рих намірів є суспільна во ля, тоб то ро зуміння доз во ле но го,
яке є ре зуль та том віко во го соціаль но го роз вит ку. За зна че на во ля завжди виз на -
чається суд дею, який при та ко му виз на ченні ке рується не пи са ни ми пра ви ла ми, а
за галь ни ми соціаль ни ми прин ци па ми у га лузі соціаль ної мо ралі та своїм осо би с -
тим ро зумінням соціаль но-доз во ле но го по ряд ку. В ос нові на да ної суд дею оцінки
ле жить як йо го осо би с тий досвід, так і юри дич на прак ти ка з цьо го пи тан ня у
ціло му. При цьо му відмічається те, що по ведінка осо би, за сно ва на на пра ви лах
до б рих намірів, по вин на уз го д жу ва тись з тією по ведінкою, яка є за галь но прий ня -
тою у да ний період ча су та у відповідній місце вості. На при клад, те, що відповідає
пра ви лам до б рих намірів Кор си ки, не завжди мо же відповіда ти ана логічним пра -
ви лам Бур гундії. Вва жається, що пра ви ла до б рих намірів близькі (але не то тожні)
з нор ма ми мо ралі, пра ви ла до б рих намірів є нор ма ми зовнішньо го про яву за галь -
но-соціаль ної мо ралі лю ди ни14.

От же, як вба чається з на ве де но го, у Цивільно му ко дексі Франції відсутні чітко
виз на чені кри терії ка те горії до б рих намірів (пра во чинів, які по ру шу ють добрі
наміри). Вирішен ня цьо го пи тан ня по кла де но на су ди, які прий ма ють відповідні
рішен ня на підставі влас но го досвіду та юри дич ної прак ти ки з да но го пи тан ня,
вра хо ву ю чи особ ли вості пев ної місце вості.

Слід за зна чи ти, що об ме жен ня до говірної сво бо ди до б ри ми наміра ми має
місце та кож і в цивільно му за ко но давстві Гер манії.

Так, па ра гра фом 138 Цивільно го Ко дек су Гер манії (далі по тек с ту – ЦК Гер -
манії) вста нов ле но, що уго да, яка по ру шує добрі наміри, є нікчем ною15.

Уго да по ру шує добрі наміри у ро зумінні па ра гра фа 138 ЦК Гер манії, як що во -
на по ру шує мінімальні ви мо ги соціаль ної мо ралі. Під терміном «соціаль на мо -
раль» ро зуміють ся па ну ючі у суспільстві мо ральні по гля ди. Од нак, пра во вий
термін «по ру шен ня до б рих намірів» не має на увазі по ру шен ня будь-якої ви мо ги
мо ралі. Мо ва йде тільки про змісто вне яд ро соціаль ної мо ралі, а са ме про її
мінімальні стан дар ти, які і є мас шта бом для пе ре провірки угод16. 

На відміну від термінів «мо раль» та «ети ка» по нят тя «соціаль на мо раль» вка -
зує на те, що во на но сить суспільний ха рак тер і що во на дійсно па нує у
суспільстві. Вирішаль ним для си с те ма ти ки кон тро лю над умо ва ми угод є не га -
тив не фор му лю ван ня нор ми (па ра гра фу 38 ЦК Гер манії). Тоб то, уго да підля гає
пе ревірці не на пред мет то го, чи відповідає во на до б рим намірам, а на пред мет її
су пе реч ності до б рим намірам17. По ру шен ня до б рих намірів по вин но виз на ча тись
за об’єктив ни ми кри теріями, тоб то ви хо ди ти із всьо го кон тек с ту уго ди, вклю ча ю -
чи зміст, мо тив і ме ту18.

Як вба чається з на ве де но го, цивільне за ко но дав ст во Гер манії та кож не містить
чітко го пра во во го виз на чен ня ка те горії до б рих намірів. Гер мансь кий цивільний
ко декс, як і Фран цузь кий, для виз на чен ня за зна че ної ка те горії опе ру ють терміном
«соціаль на мо раль», тоб то пре зю мується, що у суспільстві існу ють за галь но прий -
няті нор ми мо ралі. При цьо му, фак ти на яв ності по ру шень та кої мо ралі виз на ча -
ють ся суд дею, який ке рується не за ко но дав чи ми при пи са ми, а за галь ни ми
соціаль ни ми прин ци па ми у га лузі соціаль ної мо ралі. 

З ура ху ван ням ви ще заз на че но го роз г ля не мо, як пи тан ня об ме жен ня прин ци -
пу до говірної сво бо ди мо раль ни ми за са да ми суспільства ре гу люється цивільним
за ко но дав ст вом Ук раїни. 

Цивільний ко декс Ук раїни, як і Цивільний ко декс Франції (ст. 1108), вста нов -
лює за гальні ви мо ги дійсності пра во чинів. Так, стат тею 203 Цивільно го ко дек су
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Ук раїни вста нов ле но шість ви мог, до дер жан ня яких є не обхідним для на бут тя
пра во чи ном чин ності (юри дич ної си ли). Пер шою з них є ви мо га що до
відповідності пра во чи ну Цивільно му ко дек су, іншим ак там цивільно го за ко но дав -
ст ва, а та кож мо раль ним за са дам суспільства. Наслідки невідповідності пра во чи -
ну мо раль ним за са дам суспільства вста нов лені ча с ти ною тре ть ою статті 228 ЦК
Ук раїни, згідно з якою, у разі не до дер жан ня ви мо ги що до відповідності пра во чи -
ну інте ре сам дер жа ви і суспільства, йо го мо раль ним за са дам та кий пра во чин мо -
же бу ти виз на ний недійсним. 

Не зва жа ю чи на те, що Цивільний ко декс Ук раїни до волі ча с то опе рує ка те -
горією мо ральні за са ди суспільства (статті 13, 19, 26, 203, 228, 300, 319, 1169,
1242) він не роз кри ває зміст ос танніх. Більш то го, у на уко во-прак тич них ко мен -
та рях Цивільно го ко дек су Ук раїни ча с то вис лов люється по зиція про те, що по ло -
жен ня про обов’яз ковість відповідності змісту пра во чи ну мо раль ним за са дам
суспільства не мож на вва жа ти вда лим. Оскільки ка те горія мо раль них за сад не
містить до статніх для од но знач но го ро зуміння юри дич них оз нак, во на постійно
бу де от ри му ва ти різне тлу ма чен ня, як в на уці, так і в су довій прак тиці19. 

Відсутність у цивільно му за ко но давстві Ук раїни чітко го пра во во го виз на чен -
ня мо раль них за сад суспільства дає підста ви ствер д жу ва ти про на явність за ко но -
дав чої про га ли ни у праві. Фак тич но, з ог ля ду на при пи си ча с тин пер шої статті
203 та тре тьої статті 228 ЦК Ук раїни, існує ри зик виз нан ня у будь-який мо мент
будь-яко го пра во чи ну недійсним у зв’яз ку з невідповідністю змісту пра во чи ну
мо раль ним за са дам суспільства. У да но му ви пад ку оче вид ним є той факт, що (як
це підкрес лю вав Й.О. По кровсь кий) за ко но да вець пе ре клав свої по вно ва жен ня
що до за ко но дав чо го виз на чен ня мо раль них за сад суспільства на плечі су до вої
гілки вла ди. У свою чер гу, досліджен ня су до вої прак ти ки та кож не дає відповіді
на пи тан ня, при по ру шенні яких са ме мо раль них за сад суспільства пра во чин виз -
нається недійсним. 

З цьо го при во ду слід ще раз підкрес ли ти, що як та кої су до вої прак ти ки з ви -
ще на ве де но го пи тан ня не існує. При наймні на рівні Вер хов но го Су ду Ук раїни
відсутні відповідні роз’яс нен ня, які б роз кри ва ли суть мо раль них за сад
суспільства і вка зу ва ли в яких са ме ви пад ках зміст пра во чи ну мо же су пе ре чи ти
мо раль ним за са дам суспільства. Вза галі, як що мо ва йде про су до ву прак ти ку, то
у да но му ви пад ку мож на го во ри ти про прак ти ку не у цивільних, а в адміністра -
тив них спра вах, оскільки ча с ти на тре тя статті 228 ЦК Ук раїни в ос нов но му за сто -
со вується у спо рах між по дат ко ви ми ор га на ми та плат ни ка ми по датків що до виз -
нан ня по дат ко вих-повідо млень рішень недійсни ми. Зо к ре ма, по дат кові ор га ни на -
ма га ють ся шля хом виз нан ня пра во чинів недійсни ми (як та ких, що су пе ре чать
інте ре сам дер жа ви і суспільства, йо го мо раль ним за са дам) змен ши ти су ми вже
сфор мо ва но го підприємства ми по дат ко во го кре ди ту та розміру ва ло вих ви т рат з
по даль шим до на ра ху ван ням по дат ко вих зо бов’язань та відповідних фінан со вих
санкцій. Та ким чи ном, в ос нов но му су до ва прак ти ка що до виз нан ня пра во чинів
недійсни ми внаслідок по ру шен ня мо раль них за сад суспільства фор мується
адміністра тив ни ми су да ми Ук раїни, які роз гля да ють спо ри, що ви ни ка ють в
адміністра тив них пра вовідно си нах за уча с тю суб’єкта влад них по вно ва жень. 

Так, на при клад, Ви щий адміністра тив ний суд Ук раїни ре ко мен дує вза галі не
розділя ти такі ка те горії як інте ре си дер жа ви і суспільства та мо ральні за са ди
суспільства20. На дум ку су ду пра во чин, який вчи не но з ме тою, що завідо мо су пе -
ре чить інте ре сам дер жа ви і суспільства, вод но час су пе ре чить і мо раль ним за са -
дам суспільства. 
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Про те за зна че на ви ще по зиція Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни до -
стат ньо спірна, оскільки Цивільний ко декс Ук раїни чітко розділяє і не змішує в
од не ціле ка те горії «інте ресів дер жа ви і суспільства» та «мо раль них за сад
суспільства». З ог ля ду на вка за ний роз поділ за зна чені ка те горії є аб со лют но
різни ми за змістом і не мо жуть бу ти чи мось од ним і тим же. Відповідно, про ти -
прав на дія, яка по ру шує мо ральні за са ди суспільства, не обов’яз ко во бу де од но -
час но по ру шу ва ти і інте ре си дер жа ви і суспільства. 

Та кож, у на уко во-прак тич них ко мен та рях (ко мен тар все ук раїнської ме режі
ЛІГА:ЗА КОН) до ча с ти ни пер шої статті 203 ЦК Ук раїни вис лов люється по зиція
про те, що пра во чин, який су пе ре чить мо раль ним за са дам суспільства, має вва жа -
ти ся не чин ним, як що ці мо ральні за са ди у прямій чи за гальній формі знай ш ли
своє нор ма тив не закріплен ня, на при клад, як це пе ред ба че но За ко ном Ук раїни
«Про за хист суспільної мо ралі». 

За зна че на по зиція та кож дис кусійна, ад же аналіз ча с ти ни пер шої статті 203
ЦК Ук раїни доз во ляє ствер д жу ва ти, що мо ральні за са ди суспільства ро зуміють ся
у ній як щось ок ре ме від інших актів цивільно го за ко но дав ст ва. При цьо му, до
інших актів цивільно го за ко но дав ст ва, згідно з ча с ти ною дру гою статті 4 ЦК Ук -
раїни, відно сять ся Кон сти туція Ук раїни, інші за ко ни, які прий ма ють ся відповідно
до Кон сти туції Ук раїни та Цивільно го ко дек су, ак ти Пре зи ден та Ук раїни, по ста -
но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни. Ви хо дя чи з ви ще заз на че них при писів, мо ральні
за са ди суспільства не мож на ото тож ню ва ти з інши ми ак та ми цивільно го за ко но -
дав ст ва, до яких у т. ч. відно сить ся і За кон Ук раїни «Про за хист суспільної мо -
ралі». У разі на яв ності невідповідності змісту пра во чи ну по ло жен ням За ко ну Ук -
раїни «Про за хист суспільної мо ралі» не обхідно ста ви ти пи тан ня про
невідповідність пра во чи ну за ко ну (іншим ак там цивільно го за ко но дав ст ва), а не
про невідповідність мо раль ним за са дам суспільства. 

Та ким чи ном, цивільне за ко но дав ст во Ук раїни не є ви нят ком і та кож як і
цивільне за ко но дав ст во Російської Фе де рації, Франції та Гер манії не роз кри ває
зміст ка те горії мо раль них за сад суспільства і не дає відповіді, в яких са ме ви пад -
ках зміст пра во чи ну мо же су пе ре чи ти мо раль ним за са дам суспільства. Скоріш за
все, да ти чітку відповідь на вка за не пи тан ня не мож ли во з ог ля ду на про бле ми
співісну ван ня та ких ка те горій як «пра во» і «мо раль», а са ме.

У суспільно му житті по ряд з пра во ви ми нор ма ми існу ють та кож інші нор ми,
що ре гу лю ють взаєми ни лю дей, як за зна чає Ганс Кель зен у своїй те орії «Чи с то го
пра во знав ст ва». Це – соціальні нор ми, а то му пра во знав ст во не є єди ною дис -
ципліною, за вдан ня якої по ля гає у пізнанні та опи санні соціаль них норм. Ці інші
соціальні нор ми мож на об’єдна ти під на звою «мо раль», а дис ципліну, яка їх вив -
чає, мож на на зва ти ети кою21. 

Так, пра во (лат. jus – пра во, зна чен ня цьо го сло ва ви во дять з jubeo, jussi,
jussum – «на ка зу ва ти», «при пи су ва ти», «веліти») мож на виз на чи ти як си с те му за -
галь но обов’яз ко вих на певній те ри торії та фор маль но виз на че них пра вил по -
ведінки, що вста нов лю ють ся і санкціону ють ся дер жа вою. Нор ми пра ва ре алізу -
ють ся в суспільстві у формі ви ко нан ня при писів (ак тив на фор ма) та до три ман ня
за бо рон (па сив на фор ма). 

В свою чер гу, мо раль (лат. moralis – мо раль ний, зна чен ня цьо го сло ва ви во -
дять з mores – зви чаї, по ведінка) мож на виз на чи ти, як один із спо собів ре гу лю ван -
ня по ведінки у суспільстві за до по мо гою ус та ле них при писів, що скла лись у
суспільстві відповідно до йо го уяв лень про до б ро, зло, спра вед ливість. Ви ко нан -
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ня за зна че них при писів за без пе чується внутрішніми (ду хов ни ми) пе ре ко нан ня ми,
за со ба ми гро мадсь ко го впли ву. 

Слід підкрес ли ти, що мо раль справ ляє істот ний вплив на зміст пра ва, але мо -
раль і пра во – це різні ка те горії. Во ни ма ють свої особ ли вості, го ло вна з яких по -
ля гає у то му, що нор ми пра ва фіксу ють ся у пись мо вих нор ма тив но-пра во вих ак -
тах, є ре зуль та том за ко но твор чої діяль ності і за без пе чу ють ся си лою дер жав но го
при му су. Мо ральні ж ви мо ги фор му ють ся у прак тиці ко лек тив ної по ведінки в
про цесі взаємно го спілку ван ня лю дей і є відо б ра жен ням життєво го та істо рич но -
го досвіду. Нор ми мо ралі за без пе чу ють ся си лою зви чок, велінь та оцінок гро -
мадсь кої дум ки22. 

Ганс Кель зен за зна чає, що ос нов на різни ця між пра вом і мо рал лю по ля гає не
в то му, що дик ту ють чи що за бо ро ня ють обид ва по ряд ки, а ли ше в то му, як во ни
дик ту ють чи за бо ро ня ють людсь ку по ведінку. Пра во мо же суттєво відрізня тись
від мо ралі ли ше тоді, ко ли йо го тлу ма чать як при му со вий по ря док (за про ва д жує
санкції). На про ти ва гу цьо му мо раль є суспільним по ряд ком, що не за про ва д жує
жод них санкцій. Її санкції по ля га ють у схва ленні по ведінки, що відповідає нор -
мам, і в не сх ва ленні по ведінки, яка та ким нор мам не відповідає23. 

От же, пра во і мо раль до пов ню ють од не од но го у вре гу лю ванні од них і тих же
суспільних відно син. Ви мо ги мо ралі і пра ва ча с то співпа да ють (на при клад: мо -
раль за су д жує всі ви ди пра во по ру шень). Ра зом з тим, між пра вом і мо рал лю (пра -
во знав ст вом і ети кою) існу ють свої кор до ни, по за ме жа ми яких вка зані ка те горії
по гли на ють ся од на од ною та, відповідно, втра ча ють свою унікальність (іден -
тичність). 

По вер та ю чись до об ме жен ня пра ва (прин ци пу сво бо ди до го во ру) мо рал лю
(мо раль ни ми за са да ми суспільства) слід звер ну ти ува гу на ще од ну особ ливість
мо раль них норм, зо к ре ма, на їх відносність. Мо ральні нор ми фор му ють ся го ло -
вним чи ном ли ше в од но му (пев но му) суспільстві і сприй ма ють ся як не за пе речні
ли ше в йо го рам ках. Більш то го, навіть се ред пев но го (од норідно го) суспільства
мо ральні нор ми мо жуть різни тись з ог ля ду на різність станів, класів, про фесій,
релігійних пе ре ко нань. Слід підкрес ли ти, що са ме цим (відсутність єди ної мо -
ралі) по яс нюється не мож ливість чітко го виз на чен ня у цивільно му за ко но давстві
(як в національ но му, так і в іно зем но му) ос нов них оз нак пра во чинів, зміст яких
су пе ре чить мо раль ним за са дам суспільства (до б рим намірам). 

Є.О. Су ха нов за зна чає, що під ос но ва ми мо раль ності (нрав ст вен но с ти) слід
ро зуміти пе ре важні в умо вах кон крет но го суспільства уяв лен ня про до б ро і зло,
по га не і хо ро ше, спра вед ли ве і не спра вед ли ве. Тоб то, це мо ральні іде а ли, сфор -
мо вані у суспільній свідо мості24. Аб со лют но точ но, але, за яки ми са ме кри -
теріями виз на чи ти ці «пе ре важні в умо вах кон крет но го суспільства уяв лен ня» і в
ме жах яко го суспільства їх виз на ча ти (країни, об ласті, рай о ну, міста)? 

З ура ху ван ням ви кла де но го мож на дійти на ступ них вис новків:
1. Аб со лют ної мо раль ної цінності, єди ної для всіх, не існує. Відповідно,

прив’язу ва ти цивільно-пра вові нор ми до норм мо ралі, зна чить вно си ти у цивільне
за ко но дав ст во не виз на ченість та по тенційну мож ливість для зло вжи ван ня пра вом
зі сто ро ни не до б ро совісних учас ників цивільних відно син. 

2. По ло жен ня цивільно го за ко но дав ст ва Ук раїни, які вста нов лю ють об ме жен -
ня до говірної сво бо ди мо раль ни ми за са да ми суспільства (ча с ти на 1 статті 203, ча -
с ти на 3 статті 228 ЦК Ук раїни), не мож на вва жа ти вда ли ми. Оче вид но, що за зна -
чені нор ми по винні бу ти пе ре гля нуті на за ко но дав чо му рівні на пред мет
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доцільності закріплен ня та ко го кри терію об ме жен ня до говірної сво бо ди у
Цивільно му ко дексі Ук раїни. 
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А. Ю. ЗАЙ ЦЕВ

АК ТУ АЛЬНІ ПРО БЛЕ МИ ЗА ХИ С ТУ ПРА ВА ВЛАС НОСТІ 
ТА ІНШИХ РЕ ЧО ВИХ ПРАВ НА ЖИТ ЛО

Стат тя при свя че на про бле мам, що існу ють на сьо годні в дер жаві та не зна хо дять
пря мої відповіді у чин но му за ко но давстві, що до прав влас ників жит ла та їх за хи с ту від
осіб, що про жи ва ють в та ко му житлі при відсут ності між ни ми сімей них відно син.
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Ав то ром аналізується діюче за ко но дав ст во, яке ре гу лює вка зані пра вовідно си ни.
Досліджується вив чен ня да ної про бле ма ти ки інши ми на уков ця ми. Ав то ром за про по но -
вані певні до пов нен ня до Цивільно го ко дек су Ук раїни з ме тою виз на чен ня ста ту су осіб,
які про жи ва ють у житлі та при пи ни ли сімейні відно си ни з йо го влас ни ком, а та кож
наслідки зміни влас ни ка та ко го жит ла для про жи ва ю чих у ньо му осіб. 

Клю чові сло ва: пра во влас ності, ре чо ве пра во, жит ло, пра во про жи ван ня,
сервітут, за хист пра ва на жит ло. 

Зай цев А.Ю. Ак ту аль ные про бле мы за щи ты пра ва соб ст вен но с ти и дру гих
иму ще ст вен ных прав на жи лье 

Ста тья по свя ще на про бле мам, ко то рые су ще ст ву ют се го дня в го су дар ст ве и не
на хо дят пря мо го от ве та в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве, в от но ше нии прав вла -
дель цев жи лья и их за щи ты от лиц, про жи ва ю щих в та ком жи лье при от сут ст вии
меж ду ни ми се мей ных от но ше ний. Ав то ром ана ли зи ру ет ся дей ст ву ю щее за ко но да -
тель ст во, ре гу ли ру ю щее ука зан ные пра во от но ше ния. Ис сле ду ет ся изу че ние дан ной
про бле ма ти ки дру ги ми уче ны ми. Ав то ром пред ло же ны оп ре де лен ные до пол не ния в
Граж дан ский ко декс Ук ра и ны с це лью оп ре де ле ния ста ту са лиц, про жи ва ю щих в жи -
лье и пре кра тив ших се мей ные от но ше ния с его вла дель цем, а так же по след ст вия из -
ме не ния вла дель ца та ко го жи лья для про жи ва ю щих в нем лиц. 

Клю че вые сло ва: пра во соб ст вен но с ти, иму ще ст вен ное пра во, жи лье, пра во про -
жи ван ня, сер ви тут, за щи та пра ва на жи лье. 

Zaitsev Andrey. Current problems of protection of ownership and other proprietary
rights to housing

The article deals with the problems that exist today in the state and are not a direct
response to the current legislation, tenants' rights and protect them from the people living in
this house with no family relationships between them. The author analyzes the existing legis-
lation governing the specified relationship. We study the study of this problem by other scien-
tists. The author suggested some amendments to the Civil Code of Ukraine in order to deter-
mine the status of people living in the house and stopped family relationship with his owner,
and the effects of changes in ownership of such housing for persons living in it.

Key words: ownership, property right, housing, the right of residence, easement,
protecting the right to housing.

Вра хо ву ю чи соціаль ну та ма теріаль ну зна чимість жит ла для суб'єктів пра ва
влас ності, вкрай ак ту аль ним є досліджен ня да ної про бле ма ти ки з ме тою по даль -
шо го вдо с ко на лен ня чин но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює пи тан ня пов’язані із
жит лом, прав на ньо го, за хи с ту цих прав, у то му числі і пра ва влас ності.

Суспільні відно си ни з при во ду во лодіння, ко ри с ту ван ня та роз по ря д жен ня
жит лом, прав на ньо го ре гу лю ють ся ба га ть ма нор ма тив ни ми ак та ми Ук раїни.
Перш за все це Кон сти туція Ук раїни1, яка закріплює ос новні за са ди прав на жит -
ло лю ди ни, пра во влас ності та га рантії йо го за хи с ту. Цивільний ко декс Ук раїни2,
який є без по се реднім за ко но дав чим ак том, що роз кри ває ос новні за са ди пра ва
влас ності. Зо к ре ма в главі 28 ЦК Ук раїни виз на че но по нят тя жит ла, йо го ви ди та
ос новні пра ва влас ни ка жит ла. Прак тич не зна чен ня ма ють відповідні по ста но ви
Вер хов но го Су ду Ук раїни та Ви що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з роз гля ду
цивільних і криміна ль них справ, що до вирішен ня су да ми тих чи інших справ
пов'яза них з пра вом влас ності на жит ло.

Про те, важ ли ве те о ре тич не та прак тич не зна чен ня має вив чен ня та удо с ко на -
лен ня про бле ми за хи с ту пра ва влас ності на жит ло, в то му числі су до во го. За хист
пра ва влас ності га ран тується Кон сти туцією Ук раїни, ЦК Ук раїни, інши ми нор ма -
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тив но-пра во ви ми ак та ми, втім, на да но му етапі роз вит ку суспільних відно син, це
пи тан ня по тре бує до с ко на ло го досліджен ня з ог ля ду на йо го вре гу ль о ваність в за -
ко но давстві та прак ти ку йо го за сто су ван ня.

За хист пра ва влас ності на жит ло не обхідно роз гля да ти як пе ред ба чені за ко но -
дав ст вом за хо ди, що здійсню ють ся дер жав ни ми ор га на ми, з виз нан ня по ру шен ня
та по нов лен ня цих прав і за кон них інте ресів влас ників жит ла. За хист та кож вклю -
чає за хо ди, спря мо вані на при пи нен ня пра во по ру шень, за сто су ван ня до пра во по -
руш ників пе ред ба че них за ко ном за ходів відповідаль ності.

По ши ре ни ми є пи тан ня за хи с ту прав влас ни ка жит ла у спо рах з осо ба ми, що
про жи ва ють в ньо му.

Од ним із спо собів та ко го за хи с ту є звер нен ня влас ни ка з по зо вом про виз нан -
ня осо би та кою, що втра ти ла пра во ко ри с ту ван ня жит ло вим приміщен ням, або
ви се лен ня.

В да но му ви пад ку слід розрізня ти пра вовідно си ни, які ви ни ка ють між влас ни -
ком та ко лишнім влас ни ком жит ла, пра вовідно си ни, які ви ни ка ють між влас ни -
ком жит ла та чле на ми йо го сім’ї, ко лишніми чле на ми йо го сім’ї, а та кож чле на ми
сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка жит ла. 

У пер шо му ви пад ку влас ник жит ла має пра во ви ма га ти виз нан ня ко лиш нь о го
влас ни ка та ким, що втра тив пра во ко ри с ту ван ня, ви се лен ня та знят тя йо го з
реєстрації. При цьо му втра та пра ва ко ри с ту ван ня жит ло вим приміщен ням є
наслідком при пи нен ня пра ва влас ності на жит ло ве приміщен ня у ко лиш нь о го
влас ни ка жит ла. 

В іншо му ви пад ку чле ни сім’ї влас ни ка жит ла, які про жи ва ють ра зом з ним,
ма ють пра во ко ри с ту ван ня цим жит лом відповідно до за ко ну (осо би с тий сервітут,
ча с ти на пер ша статті 405 ЦК Ук раїни). Та ким за ко ном не мо же бу ти Жит ло вий
ко декс Ук раїнської PCP, а за сто су ван ню підля га ють нор ми, пе ред ба чені гла вою 32
ЦК Ук раїни. 

З ура ху ван ням цьо го слід дійти вис нов ку, що сто сов но пра ва членів сім’ї влас -
ни ка жит ло во го приміщен ня на ко ри с ту ван ня ним підля га ють за сто су ван ню по -
ло жен ня статті 405 ЦК Ук раїни. Оскільки інше не вста нов ле но за ко ном, до го во -
ром чи за повітом, на підставі яких вста нов ле но сервітут, то відсутність чле на
сім’ї по над один рік без по важ них при чин є юри дич ним фак том, що тяг не втра ту
чле ном сім’ї пра ва ко ри с ту ван ня жит лом. 

Ко лишні чле ни сім’ї влас ни ка жит ла та кож наділені відповідно до за ко ну жит -
ло вим сервіту том, оскільки ч. 4 ст. 156 ЖК УРСР3 пе ред ба чає збе ре жен ня пра ва
ко ри с ту ван ня жит лом для членів сім’ї, які при пи ни ли сімейні відно си ни з влас ни -
ком бу дин ку (квар ти ри), при умові збе ре жен ня пра ва влас ності на бу ди нок (квар -
ти ру) цьо го ж влас ни ка, тоб то при незмінності влас ни ка май на. 

В іншо му ста но вищі пе ре бу ва ють ко лишні чле ни сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка
жит ла у спорі про за хист прав влас ності на жит ло з йо го діючим влас ни ком. 

Так, ст. 41 Кон сти туції Ук раїни, ст. 1 Пер шо го про то ко лу до Кон венції про за -
хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод 1950 ро ку, про то ко ла ми № 2, 4, 7 та
11 до Кон венції закріпле но прин цип не по руш ності пра ва при ват ної влас ності,
який оз на чає пра во осо би на без пе реш код не ко ри с ту ван ня своїм май ном та
закріплює пра во влас ни ка во лодіти ко ри с ту ва ти ся і роз по ря д жа ти ся на леж ним
йо му май ном, на влас ний роз суд учи ня ти що до сво го май на будь-які уго ди,
відповідно до за ко ну за своєю во лею, не за леж но від волі інших осіб (ст.ст. 316,
317, 319, 321 ЦК Ук раїни).
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Га ран ту ю чи за хист пра ва влас ни ка, за кон на дає влас ни ку пра во ви ма га ти усу -
нен ня будь-яких по ру шень йо го пра ва, хоч би ці по ру шен ня і не бу ли поєднані з
поз бав лен ням во лодіння. Спо со би за хи с ту пра ва влас ності пе ред ба чені нор ма ми
ст.ст. 16, 386, 391 ЦК Ук раїни.

Об’єктом влас ності осо би мо же бу ти, зо к ре ма, жит ло – жит ло вий бу ди нок, са -
ди ба, квар ти ра (ст. 379,382 ЦК Ук раїни).

Пра ва влас ни ка жит ла виз на чені ст. 383 ЦК Ук раїни та ст. 150 ЖК УРСР, які
пе ред ба ча ють пра во влас ни ка ви ко ри с то ву ва ти жит ло для влас но го про жи ван ня,
про жи ван ня членів сім’ї, інших осіб і роз по ря д жа ти ся своїм жит лом на влас ний
роз суд.

Об ме жен ня чи втру чан ня в пра во влас ни ка мож ли ве ли ше з підстав, пе ред ба -
че них за ко ном.

Відповідно до ч. 1 ст. 156 ЖК УРСР з ура ху ван ням по ло жень ч. 1 ст. 405 ЦК
Ук раїни, чле ни сім’ї влас ни ка жит ла, які про жи ва ють ра зом з ним у бу дин ку
(квар тирі), що йо му на ле жить, ко ри с ту ють ся жи лим приміщен ням в об сязі, виз -
на че но му відповідно до уго ди з влас ни ком.

Аналіз змісту вка за них пра во вих норм свідчить про те, що пра во чле на сім’ї
влас ни ка бу дин ку (квар ти ри) ко ри с ту ва ти ся цим жит лом існує ли ше за на яв ності
у влас ни ка пра ва при ват ної влас ності на це май но.

Із за зна че но го слід дійти вис нов ку, що ви ник нен ня пра ва членів сім’ї влас ни -
ка бу дин ку (квар ти ри) на ко ри с ту ван ня ним та об сяг цих прав за ле жить від ви ник -
нен ня у влас ни ка жит ла пра ва влас ності на це жит ло, а відтак – при пи нен ня пра -
ва влас ності осо би на жит ло при пи няє пра во членів йо го сім’ї на ко ри с ту ван ня
цим жит лом.

Пе ред ба ча ю чи пра во влас ни ка жит ло во го бу дин ку (квар ти ри) на відчу жен ня
цих об’єктів, за кон не пе ред ба чив при цьо му пе рехід прав і обов’язків по пе ред нь -
о го влас ни ка до но во го влас ни ка в ча с тині збе ре жен ня пра ва ко ри с ту ван ня жит -
лом (жит ло во го сервіту ту) членів сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка у ви пад ку зміни
влас ни ка бу дин ку (квар ти ри) на відміну від до го во ру най му орен ди жит ла –
ст. 810, 814 ЦК Ук раїни. 

За зна чені вис нов ки не су пе ре чать нор мам ст. 47 Кон сти туції Ук раїни, ст. 9 ЖК
УРСР, ст. 311 ЦК Ук раїни, вра хо ву ю чи, що пра во на жит ло (ко ри с ту ван ня ним,
усу нен ня пе ре шкод у ко ри с ту ванні ним) підля гає за хи с ту ли ше у ви пад ку по ру -
шен ня прав осо би. 

Більшість прав ників при три му ють ся вка за ної по зиції що до прав на жит ло
членів сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка жит ла, їх пра вовідно син з но вим влас ни ком
цьо го жит ла4 та про по ну ють вре гу лю ва ти пи тан ня втра ти пра ва на жит ло ко -
лишніх членів сімґї влас ни ка жит ла на за ко но дав чо му рівні. 

Так, для усу нен ня колізії між влас ни ком та чле на ми йо го сімґї Л.В. Кра сиць -
ка про по нує вста но ви ти та ку нор му: «У ви пад ку при пи нен ня сімей них пра -
вовідно син з влас ни ком жи ло го приміщен ня пра во ко ри с ту ван ня цим жит ло вим
приміщен ням за ко лишнім чле ном сімґї влас ни ка цьо го жит ло во го приміщен ня не
зберігається»5. 

На сьо годні, та ка про по зиція не відповідає по ло жен ням діючо го за ко но дав ст -
ва, зо к ре ма ч. 4 ст. 156 ЖК УРСР, яка зберігає пра во ко лишніх членів сімґї влас -
ни ка жит ла на про жи ван ня у ньо му, а та кож не вирішує іншої про бле ми, яка не
вре гу ль о ва на в за ко но давстві – пра ва на про жи ван ня, чи втра ту та ко го пра ва ко -
лишніми чле на ми ко лиш нь о го влас ни ка жит ла при зміні ос тан нь о го. 
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Існує і інша дум ка, що чле ни сім’ї влас ни ка жит ла не мо жуть втра ти ти прав
на про жи ван ня у цьо му житлі при при пи ненні сімей них відно син з влас ни ком і
навіть при зміні влас ни ка жит ла6. 

На сьо годні, при пи нен ня сімей них відно син влас ни ка жи ло го приміщен ня з
чле на ми йо го сімґї, на при клад у звґяз ку з розірван ням шлю бу, не при пи няє пра ва
ко ри с ту ван ня ко лиш нь о го чле на сімґї вка за ним жит лом і такі йо го пра ва за хи щені
пря мою нор мою за ко ну. Су до ва прак ти ка за часів СРСР ко лишніх членів сімґї
влас ни ка бу дин ку в своїх пра вах на ко ри с ту ван ня жи лою пло щею прирівню ва ла
до най мачів жи лих приміщень7. 

Де які на уковці вва жа ють, що чин не цивільне за ко но дав ст во містить по ло жен -
ня за яки ми пра во на про жи ван ня зберігається за ко лишніми чле на ми сімґї влас -
ни ка жит ла і при зміні ос тан нь о го. 

Так, І.П. Іва шо ва за зна чає, що з ог ля ду на ст. 405 ЦК Ук раїни пра во ко ри с ту -
ван ня жит ло вим приміщен ням зберігається не тільки за чле на ми сім’ї (в то му
числі ко лишніми) влас ни ка жи ло го приміщен ня, а й за чле ном йо го сім ї, у разі
зміни са мо го влас ни ка. При цьо му при пи нен ня цьо го пра ва мож ли ве ли ше у ви -
пад ках, пе ред ба че них ст. 406 ЦК Ук раїни. Та ким чи ном, бе зу мов не ви се лен ня та -
ких осіб тільки внаслідок то го, що пра во влас ності на жит ло ве приміщен ня пе -
рей ш ло до іншої осо би, є не пра вомірним та не відповідає при роді спірних пра -
вовідно син, оскільки за зна чені осо би ма ють пра во ко ри с ту ван ня жит лом на
підставі осо би с то го сервіту ту, для яко го ха рак тер ним є прин цип сліду ван ня за
річчю8.

Сам по собі факт зміни влас ни ка жит ла не мо же бу ти підста вою для поз бав -
лен ня осіб пра ва ко ри с ту ван ня цим жит лом яке во ни от ри ма ли раніше, оскільки
пря мої вказівки про це чин не за ко но дав ст во не містить, а ре чо ве пра во про жи ван -
ня (сервітут) за хи щається і від влас ни ка жит ла. 

Відповідно до ч. 6 ст. 403 ЦК Ук раїни сервітут зберігає чинність у разі пе ре -
хо ду до інших осіб пра ва влас ності на май но, що до яко го він вста нов ле ний. Це
дає змо гу дійти вис нов ку про збе ре жен ня за чле на ми сімґї ко лиш нь о го влас ни ка
жи ло го приміщен ня пра ва ко ри с ту ван ня цим жит лом. Влас ник вправі ви ма га ти
усу нен ня будь-яких пе ре шкод у здійсненні сво го пра ва. За чле ном сімґї ко лиш нь -
о го влас ни ка жи ло го приміщен ня зберігається пра во ко ри с ту ван ня цим
приміщен ням у разі зміни влас ни ка і не мож ливість ви се лен ня тільки внаслідок
то го, що пра во влас ності на жи ле приміщен ня пе рей ш ло до іншої осо би. 

Л.Г. Лічман про по нує закріпи ти на за ко но дав чо му рівні збе ре жен ня пра ва ко -
ри с ту ван ня жи лою пло щею за ко лишніми чле на ми сім'ї влас ни ка при пе ре ході
пра ва влас ності (як що при все ленні не бу ло пе ред ба че но іншо го) до іншої осо би,
шля хом по пе ред нь о го ук ла дан ня з ни ми до го ворів най му стро ком не менш трьох
років, а у відно шенні не по внолітніх із чис ла ко лишніх членів сім'ї влас ни ка – до
до сяг нен ня ни ми по вноліття9.

Пра во ва по зиція на за хист прав ко лишніх членів ко лиш нь о го влас ни ка жит ла
на сам пе ред ґрун тується на по ло жен нях ст. 47 Кон сти туції Ук раїни, згідно якої
ніхто не мо же бу ти при му со во поз бав ле ний жит ла інак ше як на підставі за ко ну за
рішен ням су ду. 

Як пра ви ло, чле ни сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка жит ла бу ли все лені у це жит ло
у вста нов ле но му по ряд ку та про жи ва ли в ньо му на за кон них підста вах, от ри мав -
ши пра во ко ри с ту ван ня жит лом, яке та кож охо ро няється за ко ном. 

На за хист та кої дум ки свідчать по ло жен ня ст. 319 ЦК Ук раїни, яка виз на чає,
що власність зо бов’язує. При здійсненні своїх прав та ви ко нанні обов’язків влас -
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ник зо бов’яза ний до дер жу ва тись мо раль них за сад суспільства. Влас ник не мо же
ви ко ри с то ву ва ти пра во влас ності на шко ду пра вам, сво бо дам та гідності гро ма -
дян, інте ре сам суспільства.

Май бутній влас ник жит ла завжди має пра во ви бо ру, або відмо ви тись від от -
ри ман ня у власність жит ла, в яко му на за кон них підста вах про жи ва ють інші осо -
би, або по го ди тись на от ри ман ня у власність та ко го жит ла, по кла да ю чи на се бе
всі не зруч ності пов’язані з про жи ван ням в житлі інших сто ронніх йо му осіб. 

На бу ва ю чи пра во влас ності на жит ло за цивільно-пра во ви ми уго да ми, на при -
клад купівлі-про да жу, но вий влас ник має бу ти по пе ре д же ний про пра ва третіх
осіб на це жит ло, в то му числі пра во ко ри с ту ван ня ним про жи ва ю чих в цьо му
житлі осіб (сервітут). В та ко му ви пад ку осо ба має пра во відмо ви тись від ук ла ден -
ня та кої цивільно-пра во вої уго ди та на бут тя прав влас ності на жит ло об тя же не
сервіту том, а в разі не ви ко нан ня цієї ви мо ги про дав цем, по ку пець має пра во ви -
ма га ти розірван ня та ко го до го во ру (ст. 659 ЦК Ук раїни).

Обов’язок повідо ми ти об да ро ва но го про вла с ти вості речі по кла де ний і на да -
ру валь ни ка май на (ст. 721 ЦК Ук раїни), а пра во об да ро ва но го не прий ма ти да ру -
нок рег ла мен то ва но ст. 722 ЦК Ук раїни. 

Не поз бав ле ний пра ва відмо ви тись від об тя же но го про жи ва ю чи ми осо ба ми
жит ла спад коємець по мер ло го влас ни ка жит ла, відмо вив шись від прий нят тя
спад щи ни (ст. 1273 ЦК Ук раїни).

На відміну від вітчиз ня но го за ко но дав ст ва, російське за ко но дав ст во в
новітній історії по терпіло змін в ча с тині пра во во го ста ту су ко лишніх членів сімґї
влас ни ка жит ла, а та кож осіб, які за ли ши лись про жи ва ти у житлі, пра во влас ності
на яке пе рей ш ло до іншої осо би.

Так, ст. 292 Цивільно го ко дек су РФ пе ред ба ча ла збе ре жен ня пра ва про жи ван -
ня ко лишніх членів сімґї влас ни ка жит ла навіть у ви пад ку, ко ли влас ник відчу жує
жи ле приміщен ня. 

З вне сен ням змін до ст. 292 Цивільно го ко дек су РФ10 та прий нят тям Жит ло -
во го ко дек су РФ11, бу ло вре гу ль о ва но пи тан ня при пи нен ня пра ва ко ри с ту ван ня
жит лом чле на ми сім’ї ко лиш нь о го влас ни ка жит ла при пе ре ході пра ва влас ності
на це жит ло до іншої осо би, а та кож пи тан ня пра во во го ста ту су членів сімґї влас -
ни ка жит ла при при пи ненні сімей них відно син. 

Зо к ре ма, ч. 2 ст. 292 ЦК РФ рег ла мен то ва но, що пе рехід пра ва влас ності на
жит ло вий бу ди нок або квар ти ру до іншої осо би є підста вою для при пи нен ня пра -
ва ко ри с ту ван ня жит лом чле на ми сімґї ко лиш нь о го влас ни ка, як що інше не вста -
нов ле но за ко ном. 

Ана логічним чи ном виріше но пи тан ня пра во во го ста ту су членів сімґї влас ни -
ка жит ла при при пи ненні сімей них відно син з ним в ч. 4 ст.32 ЖК РФ, згідно якої
в разі при пи нен ня сімей них відно син з влас ни ком жит ла пра во ко ри с ту ван ня да -
ним жит лом за ко лишніми чле на ми сімґї влас ни ка цьо го жит ла не зберігається,
як що інше не вста нов ле но уго дою між влас ни ком та ко лишнім чле ном йо го сімґї.

В той же час, вка за на нор ма ЖК РФ до пов не на умо ва ми та по ряд ком за яки -
ми ко лишнім чле нам сімґї влас ни ка жит ла мож ли во за ли ши ти пра во на ко ри с ту -
ван ня цим жит лом про тя гом пев но го ча су. 

Зо к ре ма, ч.4 ст. 32 ЖК РФ до пов не на та ки ми по ло жен ня ми, що як що у ко лиш -
нь о го чле на сімґї влас ни ка жит ла відсутні підста ви на бут тя або здійснен ня пра ва
ко ри с ту ван ня іншим жит лом, а та кож як що май но вий стан ко лиш нь о го чле на
сімґї влас ни ка жит ла і інші об ста ви ни, що за слу го ву ють на ува гу, не доз во ля ють
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йо му за без пе чи ти се бе іншим жит лом, пра во ко ри с ту ван ня жит лом на леж ним
вка за но му влас ни ку мо же бу ти збе ре же но за ко лишнім чле ном сімґї на пев ний
строк на підставі рішен ня су ду. 

Та ким чи ном, російський за ко но да вець на дав су ду пра во виз на ча ти строк про -
жи ван ня ко лишнім чле нам сімґї влас ни ка жит ла за на яв ності в них пев них підстав
виз на че них за ко ном, що та кож має бу ти вста нов ле но су дом при роз гляді та кої
спра ви. 

По іншо му виріше но пра во вий ста тус ко лишніх членів сімґї влас ни ка жит ла в
Ре с публіці Ка зах стан. Статті 21–22 За ко ну Ре с публіки Ка зах стан «Про жит лові
відно си ни» від 16.04.1997 р. пе ред ба ча ють, що у ви пад ку при пи нен ня сімей них
відно син з влас ни ком, ко лишні чле ни сім’ї мо жуть ко ри с ту ва ти ся жит лом на пра -
вах ко ри с ту ва ча без вказівки стро ку най му, як що інше не пе ред ба че но пись мо вою
уго дою з влас ни ком жит ла.

В Німеч чині пра во вий ста тус та інші пи тан ня про жи ван ня ко лишніх членів
сімґї влас ни ка жит ла вре гу ль о ва но Роз по ря д жен ням «Про ви ко ри с тан ня жит ло во -
го приміщен ня по друж жям і ре ча ми до маш нь о го вжит ку» від 21.10.1944 ро ку
(Verordnung uber die Behandiung der Ehewohnung und des Hausrats,
Hausratsverordnung). Вка за ним Роз по ря д жен ням на да но су ду пра во вирішен ня пи -
тан ня ко ри с ту ван ня жит лом ко лишніми чле на ми сімґї влас ни ка жит ла. В ньо му
та кож відсутнє пра ви ло про збе ре жен ня пра ва ко лиш нь о го з по друж жя на ко ри с -
ту ван ня жит лом при йо го відчу женні. Про те, як що суд вста но вив відно си ни най -
му між ко лишнім по друж жям, пе рехід пра ва влас ності на жит ло до іншої осо би
не при пи няє до говір най му, тоб то пра во ко лиш нь о го з по друж жя як (най ма ча) на
ко ри с ту ван ня да ним жит лом в да но му ви пад ку зберігається. 

Висвітлені по зиції, як на за хист влас ни ка жит ла так і на за хист про жи ва ю чих
у цьо му житлі осіб, є дис кусійни ми та по тре бу ють за ко но дав чо го закріплен ня. 

З ме тою чітко го виз на чен ня пра во во го ста ту су осіб, які при пи ни ли сімейні
відно си ни з влас ни ком жит ла, стат тю 405 ЦК Ук раїни про по нується до пов ни ти
ча с ти ною тре ть ою відповідно го змісту, якою вка за ти про при пи нен ня пра ва на
про жи ван ня членів сімґї влас ни ка жит ла після при пи нен ня з ним сімей них відно -
син, при цьо му до пов ни ти вка за ну ча с ти ну статті і по ло жен ням, яким на да ти пра -
во су ду, при на яв ності об ста вин, що за слу го ву ють на ува гу (стан здо ров’я, по хи -
лий вік, май но вий стан, відсутність іншо го жит ла то що), на да ва ти пра во ко -
лишнім чле нам сімґї влас ни ка жит ла на про жи ван ня у цьо му житлі із виз на чен -
ням стро ку та ко го про жи ван ня та умов за яки ми во ни бу дуть про жи ва ти у да но му
житлі. 

Крім то го, не обхідно вре гу лю ва ти в за ко но давстві і пи тан ня пра во во го ста ту -
су ко лишніх членів сімґї влас ни ка жит ла при йо го зміні, що та кож слід ре алізу ва -
ти шля хом до пов нен ня статті 405 ЦК Ук раїни ча с ти ною чет вер тою, якою вста но -
ви ти, що при зміні влас ни ка жит ла, чле ни сімґї ко лиш нь о го влас ни ка жит ла, а та -
кож всі про жи ва ючі з ним осо би, втра ча ють пра во на про жи ван ня у цьо му житлі. 

В да но му ви пад ку, з ме тою не до пу щен ня по ру шен ня прав соціаль но не за хи -
ще них осіб, та кож про по нується на да ти пра во су ду, за об ста вин, що ма ють
суттєве зна чен ня (хво ро ба, каліцтво, відсутність іншо го місця про жи ван ня то що),
на да ва ти пра во про жи ван ня та ким осо бам, але не більше ніж на про тязі трьох
років з мо мен ту зміни влас ни ка жит ла.

Та ка нор ма спри я ти ме за ли шен ню пев но го ба лан су на де я кий час між пра ва -
ми влас ни ка жит ла та пра вом на про жи ван ня чле на сімґї ко лиш нь о го влас ни ка
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жит ла, од нак ли ше у ви ключ них ви пад ках за на яв ності об ста вин, що ма ють
суттєве зна чен ня. 

1. Кон сти туція Ук раїни // Відо мості Вер хов ної Ра ди. – 1996. – № 30. – Ст. 47. 2. На -
уко во-прак тич ний ко мен тар Цивільно го ко дек су Ук раїни: у 2 т. / за відповід. ред.
О.В. Дзе ри (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцо вої, В.В. Лу ця. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. –
Т. 1. – 832 с. 3. Жит ло вий ко декс Ук раїнської РСР: На уко во-прак тич ний ко мен тар / за
ред. С. Я. Фур си. – К.: Ви да вець Фур са С. Я.: КНТ, 2008. – 1280 с. 4. По та по ва Н.С.
Вещ ные и обя за тель ст вен ные пра ва граж дан на жи лые по ме ще ния : ав то реф дис. на здо -
бут тя на ук. сту пе ня канд. юрид. на ук : Ка зань, 2005. – С. 12.; Бра гин ский М.И. К во про -
су о со от но ше нии вещ ных и обя за тель ст вен ных пра во от но ше ний. – М., 2001. – С. 115.
5. Кра сиць ка Л.В. Ре фор му ван ня жит ло во го за ко но дав ст ва: про бле ми та пер спек ти ви
(за ма тер. круг ло го сто лу, м. Харків, 16 груд ня 2006 р.). – X.: НДІ при ват но го пра ва і
підприємництва, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, 2006. – С. 34–35. 6. Ок ремі
пра вові по зиції Вер хов но го Су ду Ук раїни // За сто су ван ня су да ми цивільно го і цивільно -
го про це су аль но го за ко но дав ст ва / за ред. П. І. Шев чу ка. – К., 2002. – С. 103; Вісник Вер -
хов но го Су ду Ук раїни. – 2001. – № 3. – С. 7–8.; Су ха нов Е.А. Об щие по ло же ния о пра ве
соб ст вен но с ти и иных вещ ных пра вах / Е.А. Су ха нов // Ха зяй ст во и пра во. –1995. –
№ 6. – С.45.; Щет ни ко ва Л.В. Вещ ное пра во: учеб. по соб. – Пермь, 2001. – С. 143;
Склон ский К.И. Соб ст вен ность в граж дан ском пра ве / Склон ский К.И. – М., 2002. –
С. 435-436. 7. Ра дянсь ке пра во. – 1979. – №7. – С. 86. 8. Іва шо ва І. П. Об ме жені ре чові
пра ва на жит ло / І. П. Іва шо ва // Пра во вий вісник УАБС. – 2011. – № 1(4). – С. 102–104.
9. Лічман Л. Г. Су до вий за хист прав та інте ресів членів сімґї влас ни ка жи ло го примі -
щен ня: ав то реф. дис. на здо бут тя на ук. сту пе ня канд. юрид. на ук / Л. Г. Лічман. – X.,
2005. – 24 с. 10. Граж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции. Пол ный сбор ник ко дек сов
Рос сий ской Фе де ра ции. – М.: Сла вян ский дом кни ги, 2002. – 800 с. 11. Жи лищ ный ко -
декс Рос сий ской Фе де ра ции. – М.: ТК Вел би, Изд-во Про спект, 2005. – 96 с.

УДК 349.442 

Є. Г. КО МАР

НА УКОВІ ЗА СА ДИ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПО НЯТ ТЯ «КАПІТАЛЬ НЕ
БУДІВНИЦТВО» У ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ЗА КО НО ДАВСТВІ УК РАЇНИ

Про аналізо ва но ос новні на укові підхо ди до ро зуміння терміна «капіталь не
будівництво», з’ясо ва но йо го сутнісні ха рак те ри с ти ки, сфор му ль о ва но ав торсь ке виз -
на чен ня цьо го по нят тя. Зроб ле но вис но вок про доцільність збе ре жен ня терміна
«капіталь не будівництво» у гос по дарсь ко му за ко но давстві Ук раїни.

Клю чові сло ва: Гос по дарсь ке за ко но дав ст во, на укові за са ди, будівництво,
капіталь не будівництво.

Ко мар Е.Г. На уч ные ос но вы оп ре де ле ния по ня тия «ка пи таль ное стро и тель ст -
во» в хо зяй ст вен ном за ко но да тель ст ве Ук ра и ны

Про ана ли зи ро ва но ос нов ные на уч ные под хо ды к по ни ма нию тер ми на «ка пи таль ное
стро и тель ст во», оп ре де ле ны его су ще ст вен ные ха рак те ри с ти ки, cфор му ли ро ва но ав -
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тор ское оп ре де ле ние это го по ня тия. Сде лан вы вод о це ле со об раз но с ти со хра не ния
тер ми на «ка пи таль ное стро и тель ст во» в хо зяй ст вен ном за ко но да тель ст ве Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: Хо зяй ст вен ное за ко но да тель ст во, на уч ные ос но вы, стро и тель -
ст во, ка пи таль ное стро и тель ст во.

Komar Evgeniy. Scientific principles of the definition of «capital construction» in eco-
nomic legislation of Ukraine

The basic scientific approaches of understanding the term «capital building» were ana-
lyzed, its key features were defined, and the author’s definition of the mentioned term was for-
mulated. The conclusion was made about expedience of using concept «capital building» in
the economic legislation of Ukraine.

Key words: Еeconomic legislation, scientific principles, construction, capital
construction.

На разі у нашій країні три ває про цес мас штаб но го ре фор му ван ня за ко но дав ст -
ва та на бли жен ня ук раїнських пра во вих норм до стан дартів Євро со ю зу, що ак ту -
алізує вирішен ня про бле ми уніфікації терміно логії ок ре мих за ко но дав чих га лу зей
Ук раїни. Найбільш на галь но вка за на про бле ма по стає, се ред іншо го, у рам ках
будівель но го за ко но дав ст ва як підга лузі гос по дарсь ко го пра ва. У вка за но му кон -
тексті ряд ра дянсь ких та су час них на уковців у сфері гос по дарсь ко го пра ва, зо к ре -
ма А.Є. Чор но мо рець, В.М. Се ме нюк, І.Л. Бра у де, І.М. Ми ро нець, І.Т. Хла мов,
К.Ф. Шо ме тов, М.І. Брагінський, О.М. Аб ра мо вич, О.М. Удо вен ко, С.П. Юш ке -
вич та Т.О. Про цен ко, ак цен ту ють у своїх досліджен нях знач ну ува гу на відсут -
ності уніфіко ва ної будівель ної терміно логії, що зу мов лює ак ту альність по даль -
ших на уко вих досліджень цієї про бле ми.

По ши ре не у на уковій літе ра турі та за ко но давстві Ук раїни по нят тя «капіталь -
не будівництво» впер ше бу ло за сто со ва не кла си ка ми марк систсь ко-ленінської те -
орії. Так, В.І. Ленін у одній із своїх праць вка зу вав на доцільність за лу чен ня до
про це су капіталь но го будівництва різно манітних і до ро гих ма теріалів, а та кож ко -
о пе рації мас робітників різних спеціаль но с тей1. До пов ню ю чи це виз на чен ня,
відо мий ра дянсь кий дослідник М.І. Брагінський під терміном «капіталь не
будівництво» ро зумів пе ре дусім діяльність, спря мо ва ну на зве ден ня, ре кон ст -
рукцію і капіталь ний ре монт підприємств, будівель і спо руд2. 

Не вдовзі по нят тя «капіталь не будівництво» ста ло тлу ма чи тись шир ше са мо го
терміна «будівництво». Зо к ре ма, на дум ку А.Є. Чор но мо рець, під будівництвом
слід ро зуміти про цес будівель но-мон таж них робіт, будівель не ви роб ництво у
вузь ко му сенсі сло ва, тоді як капіталь не будівництво, окрім вка за но го, вклю чає у
се бе про ект но-по шу кові ро бо ти, функції за мов ників, у то му числі із за без пе чен ня
ви роб ництва шля хом за лу чен ня капіталь них вкла день, і будівель ну індустрію як
ви роб ни чу ос но ву й ма теріаль но-технічну ба зу будівель но го ви роб ництва3. 

У свою чер гу, як вва жає су час ний дослідник Г.М. Гри цен ко, капіталь не
будівництво яв ляється ок ре мою га луз зю ма теріаль но го ви роб ництва, що відо -
крем люється від інших га лу зей на ос нові суспільно го поділу праці й ха рак те ри -
зується низ кою спільних оз нак, зо к ре ма, ви пу с ком про дукції пев но го при зна чен -
ня, спільністю тех но логічних про цесів, на явністю од норідних гос по да рю ю чих
суб’єктів та про фесійно го скла ду кадрів4. Капіталь не будівництво, як підкрес лює
цей дослідник, у за галь но му сенсі ви ко нує функцію роз ши ре но го відтво рен ня і
при ско ре но го онов лен ня ос нов них фондів на базі капіталь них вкла день5.

Су час не будівництво пред став ляє со бою ком плекс будівель но-мон таж них
робіт по зве ден ню бу динків та спо руд ви роб ни чо го і не ви роб ни чо го при зна чен ня
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за ра ху нок цен т ралізо ва них, ло каль них дер жав них, а та кож при ват них дже рел
фінан су ван ня. У за леж ності від при зна чен ня будівництво поділяється на такі
типи:

про мис ло ве будівництво – спря мо ва не на спо ру д жен ня і вве ден ня у ек сплу а -
тацію но вих, а та кож роз ши рен ня діючих об’єктів ви роб ництва. У ре зуль таті про -
мис ло во го ви роб ництва ство рю ють ся нові фа б ри ки, за во ди, підприємства, ре кон -
ст ру ю ють ся і капіталь но ре мон ту ють ся діючі ви роб ничі осе ред ки;

жит ло во-цивільне будівництво – охоп лює усі ви ди робіт по зве ден ню жит ло -
вих, гро мадсь ких, тор го вель них, ліку валь но-ре к ре аційних бу динків і спо руд, не -
за леж но від фор ми їхньої влас ності. Во но охоп лює та кож індивіду аль не
будівництво, яке пе ред ба чає спо ру д жен ня об’єктів для кон крет ної при ват ної осо -
би (фізич ної або юри дич ної) за йо го ко ш ти відповідно до індивіду аль но го про ек -
ту;

транс порт не будівництво – пе ред ба чає спо ру д жен ня но вих і ре кон ст рукцію
діючих ав то мобільних, залізнич них, підзем них, авіаційних або вод них магістра -
лей, а та кож тру бо провідних об’єктів інфра с т рук ту ри;

гідро технічне будівництво – вклю чає спо ру д жен ня во дой мищ і ка налів, дамб,
пе ре прав, мостів, а та кож інших гідро технічних спо руд, пов’яза них із ек сплу а -
тацією вод них ре сурсів країни і ри бо го с по дарсь ких об’єктів6.

У ра дянські ча си та кож роз гля да ло ся се лищ не будівництво як ок ре мий тип,
що бу ло пов’яза но, пе ре дусім, із функціону ван ням роз га лу же ної ме режі кол -
госпів і рад госпів. Вод но час вка за ний тип будівництва не доцільно виділя ти у ок -
ре му ка те горію, оскільки він охоп люється усіма ви ще пе ре ра хо ва ни ми ти па ми. 

У ме жах чин но го ук раїнсько го за ко но дав ст ва термін «капіталь не будів -
ництво» та кож вжи вається у не од на ко во му кон тексті, що при зво дить до колізій
під час за сто су ван ня норм будівель но го пра ва на прак тиці. На при клад, у По ряд -
ку дер жав но го фінан су ван ня капіталь но го будівництва, за твер д же но му по ста но -
вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 27 груд ня 2001 р. № 1764, капіталь не
будівництво виз на чається як про цес ство рен ня но вих, а та кож роз ши рен ня, ре кон -
ст рукція, технічне пе ре ос на щен ня діючих підприємств, об’єктів ви роб ни чо го і
не ви роб ни чо го при зна чен ня, пу с ко вих ком плексів (з ура ху ван ням про ект них
робіт, про ве ден ня торгів у будівництві, кон сер вації, роз кон сер вації об’єктів, ут ри -
ман ня ди рекцій підприємств, що бу ду ють ся, а та кож прид бан ня тех но логічно го
об лад нан ня, що не вхо дить до ко ш то ри су об’єктів)7. 

Вод но час у інших нор ма тив но-пра во вих ак тах Ук раїни терміни «будівництво»
і «капіталь не будівництво» ча с то вжи ва ють ся як си ноніми. Зо к ре ма, у ст. 4 За ко -
ну Ук раїни «Про архітек тур ну діяльність» від 20 трав ня 1999 р. № 687-ХІV під
будівництвом ро зуміється скла до ва ча с ти на ком плек су робіт, пов’яза них із ство -
рен ням об’єкта архітек ту ри, що охоп лює но ве будівництво, ре кон ст рукцію, ре с -
та в рацію, капіталь ний ре монт об’єкта8. За кон Ук раїни «Про пла ну ван ня і за бу до -
ву те ри торій» від 20 квітня 2000 р. № 1699-ІІІ, окрім за зна че но го, відно сить до
будівництва та кож роз ши рен ня і технічне пе ре ос на щен ня підприємств, упо ряд ку -
ван ня об’єктів місто бу ду ван ня9, що фак тич но вка зує на то тожність цьо го виз на -
чен ня із терміном «капіталь не будівництво», яке містить ся у ви щез га да но му По -
ряд ку дер жав но го фінан су ван ня капіталь но го будівництва. 

У ході досліджен ня вітчиз ня но го гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва І.М. Ми ро -
нець зро би ла вис но вок, відповідно до яко го термін «капіталь не будівництво» є
пе ре жит ком ра дянсь кої епо хи та не не се ніяко го смис ло во го на ван та жен ня, у
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зв’яз ку з чим, по си ла ю чись на досвід Росії (йдеть ся про за твер д жен ня і
функціону ван ня Місто будівно го ко дек су РФ від 7 трав ня 1998 р.), про по нує
заміни ти йо го на термін «будівництво»10. 

На на шу дум ку, та кий варіант вирішен ня на ве де ної терміно логічної колізії є
де що спро ще ним, оскільки роз ви ток капіталістич них відно син після роз па ду
СРСР призвів до суттєвої пе ре конфігу рації ор ганізаційних форм гос по да рю ю чих
суб’єктів у будівельній га лузі, а та кож обу мо вив зро с тан ня інтен сив ності
будівництва за ра ху нок при ват них фінан со вих ре сурсів. У свою чер гу, це спри чи -
ни ло збли жен ня сутнісних ха рак те ри с тик будівництва об’єктів стра тегічно го дер -
жав но го, соціаль но го і еко номічно го зна чен ня та при ват них будівель і спо руд
(кот ре у си лу на ко пи чен ня знач них об сягів при ват них коштів мо же аку му лю ва ти
ре сур си, ана логічні по пе редній ка те горії, або здійсню ва ти ся у знач но мен ших
мас шта бах), що і не обхідно роз гля да ти як од ну з го ло вних при чин вста нов лен ня
між терміна ми «будівництво» і «капіталь не будівництво» знач но го смис ло во го
зв’язку. 

Про те не мож на вва жа ти ці терміни то тож ни ми з ог ля ду на ту об ста ви ну, що
на разі ка те горія «будівництво» ви ко ри с то вується для оз на чен ня: ба га то -
функціональ ної си с те ми із ве ли кою кількістю зв’язків і за леж но с тей, що є са -
мостійною га луз зю на род но го гос по дар ст ва і охоп лює но ве будівництво, ре кон ст -
рукцію, ре монт і ре с та в рацію бу динків і спо руд; га лузі ма теріаль но го ви роб -
ництва, про дукцією якої є закінчені будівництвом і підго тов лені до ек сплу а тації
ви роб ничі підприємства, жит лові бу дин ки, гро мадські бу дин ки і спо ру ди та інші
об’єкти; про це су спо ру д жен ня будівель; про це су тво рен ня у ши ро ко му сенсі11.

Вод но час під терміном «капіталь ний» за зви чай ро зуміється ство ре ний людсь -
кою пра цею еле мент ма теріаль но го світу, ко т рий має ви со ке вартісне ви ра жен -
ня12; та кий, що по тре бує ба га то праці, ма теріаль них і гро шо вих ре сурсів; ґрун -
тов ний, важ ли вий, солідний13. Відтак, капіталь не будівництво про ти с тав ляється
будівель ним ро бо там, які не ви ма га ють знач них ма теріаль но-фінан со вих,
кваліфікаційних, людсь ких і адміністра тив них за трат. Зо к ре ма, мо ва йде про ро -
бо ти по спо ру д жен ню тим ча со вих або примітив них спо руд гос по да рю ю чи ми
суб’єкта ми і при ват ни ми осо ба ми. 

От же, на сьо годні існує декілька на уко вих підходів до виз на чен ня терміну
«капіталь не будівництво», котрі зво дять ся до ши ро ко го або зву же но го йо го тлу -
ма чен ня. Про те, як бу ло ар гу мен то ва но ви ще, вва жа ти вка за ний термін пе ре жит -
ком ра дянсь кої епо хи, поз бав ле ним функціональ ної цінності, на сьо годні є не -
доцільним.

Крім то го, про ве де ний аналіз дає підста ви вва жа ти, що під на уко вою
дефініцією «капіталь не будівництво» доцільно ро зуміти про цес ство рен ня но вих,
а та кож роз ши рен ня, ре кон ст рукції, технічно го пе ре ос на щен ня діючих
підприємств, об’єктів жит ло во-цивільно го, транс порт но го, гідро технічно го при -
зна чен ня, який ви ма гає за лу чен ня знач них (капіталь них) фінан со вих, тру до вих,
на уко во-технічних і адміністра тив но-пра во вих ре сурсів й у рам ках дер жа ви
відіграє стра тегічну функцію роз ши ре но го еко номічно го відтво рен ня та за без пе -
чен ня гро ма дян на леж ни ми жит ло во-по бу то ви ми умо ва ми. 

Закріплен ня ок рес ле но го виз на чен ня у гос по дарсь ко му за ко но давстві Ук раїни
спри я ти ме йо го уніфікації та уне мож ли вить ви ник нен ня мас штаб них пра во вих
колізій між суб’єкта ми пра во вих відно син у будівельній сфері.
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О. С. КО ЧИ НА 

ПО НЯТ ТЯ ТА ЮРИ ДИЧ НА ПРИ РО ДА МО РАЛЬ НОЇ ШКО ДИ 
У ЦИВІЛЬНО МУ ПРАВІ УК РАЇНИ

Аналізується співвідно шен ня по нять «мо раль на» та «не май но ва» шко да. Термін
«мо раль на шко да» роз г ля ну то з точ ки зо ру на яв ності фак ту мо раль них, психічних або
фізич них страж дань та з по зиції не до стат ності вста нов лен ня цих страж дань, а не -
обхідності, окрім них, на яв ності втрат не май но во го ха рак те ру. 

Клю чові сло ва: мо раль на шко да, не май но ва шко да, відшко ду ван ня мо раль ної шко -
ди, мо ральні страж дан ня, втра ти не май но во го ха рак те ру.

Ко чи на А.С. По ня тие и юри ди че с кая при ро да мо раль но го вре да в граж дан ском
пра ве Ук ра и ны

Ана ли зи ру ют ся со от но ше ния по ня тий «мо раль ный» и «не иму ще ст вен ный» вред.
Тер мин «мо раль ный вред» рас смо т ре но с точ ки зре ния на ли чия фак та нрав ст вен ных,
пси хи че с ких или фи зи че с ких стра да ний и с по зи ции не до ста точ но с ти ус та нов ле ния
этих стра да ний, а не об хо ди мо с ти, кро ме них, на ли чия по терь не иму ще ст вен но го ха -
рак те ра.

Клю че вые сло ва: мо раль ный вред, не иму ще ст вен ный вред, воз ме ще ние мо раль но го
вре да, мо раль ные стра да ния, по те ри не иму ще ст вен но го ха рак те ра.

Kochyna Oleksandra. The concept and legal nature of the moral damage in the civil
law of Ukraine
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The article is devoted to the study of the complex concept of «moral damages». Carried
out an analysis of correlation of concepts «moral» and «non-material» damage. The term
«moral damage» is considered from the point of view of the existence of an ethical, mental or
physical suffering and failure to establish a position of suffering and need, apart from them,
the availability of non-property losses.

Key words: moral damage, non-material damage, compensation for damage, mental suf-
fering, loss of non-property.

На зламі ХХ-ХХІ століть чітко ви ма ль о вується індивіду алізація лю ди ни, як
осо би с тості. Ідеї виз нан ня лю ди ни як най ви щої соціаль ної цінності, всебічної
охо ро ни та за хи с ту прав, сво бод та інте ресів лю ди ни втіли ли ся в ба га ть ох га лу зях
пра ва. Виз нач не місце в сфері цих пра вовідно син зай має цивільно-пра во вий
інсти тут відшко ду ван ня мо раль ної шко ди, ме тою яко го є не до пу щен ня по ру шен -
ня за кон них прав та інте ресів лю ди ни та у разі не обхідності усу нен ня наслідків
та ко го по ру шен ня.

Пи тан ня виз на чен ня по нят тя «мо раль ної шко ди» збе рег ло свою ак ту альність
ще з ра дянсь ких часів, ко ли на рівні за ко ну ще не бу ло закріпле но пра во на
відшко ду ван ня мо раль ної шко ди, але зустріча ли ся ок ремі публікації, в яких на -
уковці вис лов лю ва ли по гля ди на про бле му ком пен сації мо раль ної шко ди. І до те -
пер се ред цивілістів не має єди ної точ ки зо ру з при во ду сут ності да но го по нят тя,
не виз на ченість яко го, як за зна чає К. А. Флей шиць, дає мож ливість ви ко ри с то ву -
ва ти йо го у всіх ви пад ках, де це ста но вить інте рес з точ ки зо ру ве ли ко го капіта -
лу1.

Досліджен ню по нят тя «мо раль на шко да» при свя че но праці та ких вче них, як
С. А. Бєляц ки на, К. І. Го лубєва, І. М. За ба ри, О. М. Ер де левсь ко го, М. С. Ма леїна,
В. І. Ма ну кя на, О. О. Міхно, С. В. Наріжно го, Р. О. Сте фан чу ка, К. А. Флей шиць,
С. І. Ши мон та ін.

Ме тою да но го досліджен ня є ком плекс не з’ясу ван ня сут ності по нят тя «мо -
раль на шко да» та йо го співвідно шен ня з по нят тям «не май но ва шко да».

Ос нов ним нор ма тив но-пра во вим ак том, який ре гу лює по ря док відшко ду ван ня
мо раль ної шко ди є Цивільний ко декс (далі – ЦК) Ук раїни2, відповідно до ст. 16
яко го відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої) шко ди виз нається од ним із спо собів
за хи с ту цивільних прав та інте ресів. А ст. 23 ЦК закріплює за гальні по ло жен ня
про відшко ду ван ня мо раль ної шко ди, ми на ю чи при цьо му виз на чен ня са мо го по -
нят тя. 

Аналіз цих двох ста тей од ра зу го во рить про їх ча ст ко ву невідповідність. З ог -
ля ду на те, що в ст. 16 ЦК по ряд зі сло вом «мо раль на» за ко но да вець в дуж ках про -
пи сує сло во «не май но ва» шко да, на пер ший по гляд, на чеб то ото тож ню ю чи дані
по нят тя, логічним бу ло б їх по даль ше спільне вжи ван ня. Про те, в ст. 23 ЦК
«Відшко ду ван ня мо раль ної шко ди» ні в назві, ні по тек с ту дані по нят тя ра зом не
вжи ва ють ся, крім то го в жод но му пункті не має згад ки про не май но ву шко ду.

От же, ви ни кає за пи тан ня: чи є то тож ни ми по нят тя «мо раль на» та «не май но -
ва» шко да?

Ав то ри Ко мен та ря до ЦК Ук раїни за зна ча ють, що роз ме жу ван ня цих по нять
до стат ньо ар гу мен то ва но в цивілістиці. Більшість на уковців схи ля ють ся до дум -
ки, що термін «мо раль на шко да» слід за сто со ву ва ти ви ключ но що до фізич ної осо -
би, а термін «не май но ва шко да» – що до ана логічних втрат юри дич них осіб. Про -
те не зва жа ю чи на та ке обґрун ту ван ня, у ЦК Ук раїни та інших ак тах за ко но дав ст -
ва за зна чені терміни вжи ва ють ся як то тожні3.
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За слу го вує на ува гу по зиція О. М. Ер де левсь ко го з цьо го пи тан ня. На йо го
дум ку, зва жа ю чи на те, що найбільш ви черп ний поділ шко ди на ви ди – це її поділ
на май но ву та не май но ву шко ду, от же, ви ник нен ня мо раль ної шко ди мо же бу ти
наслідком спри чи нен ня будь-яко го з да них двох видів шко ди4. То му мо раль ну
шко ду слід відно си ти до особ ли вої ка те горії шко ди, яка мо же існу ва ти не само -
стійно, а ли ше в якості наслідку за подіян ня як не май но вої, так і май но вої шко ди5.

Ана логічної точ ки зо ру при три мується і О. О. Міхно. Во на вка зує, що взаємо -
зв'язок по нять «мо раль на» і «не май но ва» шко да про яв ляється в то му, що з од но -
го бо ку, мо раль на шко да є різно ви дом шко ди не май но вої, а з іншо го бо ку, мо раль -
на шко да мо же бу ти наслідком як по ру шен ня осо би с тих не май но вих прав, так і
по ру шень прав май но вих6.

С. А. Бєляц кин7, К. І. Го лубєв та С. В. Наріжний8, В. І. Ма ну кян9 та кож схи -
ля ють ся до то го, що мо раль на шко да мо же бу ти ре зуль та том по ру шен ня як не май -
но вих, так і май но вих прав лю ди ни.

Пра вильність ви кла де них по зицій підтвер д жується змістом ст. 23 ЦК Ук раїни.
Так, відповідно до ч. 2 за зна че ної статті мо раль на шко да по ля гає у: 1) у фізич но -
му бо лю та страж дан нях, яких фізич на осо ба за зна ла у зв'яз ку з каліцтвом або
іншим уш ко д жен ням здо ров'я; 2) у ду шев них страж дан нях, яких фізич на осо ба
за зна ла у зв'яз ку з про ти прав ною по ведінкою що до неї са мої, членів її сім'ї чи
близь ких ро дичів; 3) у ду шев них страж дан нях, яких фізич на осо ба за зна ла у зв'яз -
ку із зни щен ням чи по шко д жен ням її май на. Тоб то, під п. 1 та п. 2 ми мо же мо ро -
зуміти мо раль ну шко ду, за подіяну в ре зуль таті по ру шен ня не май но вих прав лю -
ди ни, а під п. 3 – відповідно, за подіяну по ру шен ням її май но вих прав. 

При хиль ни ком ото тож нен ня по нять «мо раль на» та «не май но ва» шко да ви с ту -
пає М. С. Ма леїн. Російський цивіліст під мо раль ною шко дою ро зуміє не май но -
ву шко ду, яка ви ра жається у за подіянні по терпіло му мо раль них чи фізич них
страж дань. Він за зна чає, що мо раль на шко да ви ни кає, як пра ви ло, в кож но му ви -
пад ку по шко д жен ня здо ров’я чи за подіян ня смерті. Май но ва ж шко да ви ни кає ли -
ше тоді, ко ли по шко д жен ня здо ров’я пов’яза но з втра тою пра цез дат ності та пев -
ни ми гро шо ви ми ви т ра та ми, а при за подіянні смерті май но ва шко да ви ни кає ли -
ше у відно шен ня осіб, які зна хо ди ли ся на ут ри манні по мер ло го чи які ма ли пра -
во на та ке ут ри ман ня. Та ким чи ном, на йо го дум ку, ко жен не щас ний ви па док,
який спри чи нив смерть або по шко д жен ня здо ров’я, за подіює мо раль ну шко ду, але
не завжди мо раль на шко да су про во д жується шко дою май но вою10.

От же, вра хо ву ю чи ви ще ви кла де не, вва жаємо, що по нят тя «мо раль на» та «не -
май но ва» шко да не є то тож ни ми. Приєднуємо ся, до по зиції тих вче них (О. М. Ер -
де левсь ко го, К. І. Го лубєва, О. О. Міхно, С. В. Наріжно го та ін.), які вва жа ють, що
мо раль на шко да є наслідком за подіян ня як не май но вої шко ди, так і шко ди май но -
во го ха рак те ру. Логічним є те, що не май но ва шко да ви ни кає в ре зуль таті по ру -
шен ня не май но вих прав лю ди ни. Відповідно до ч. 1 ст. 275 ЦК за хист осо би с то -
го не май но во го пра ва здійснюється спо со ба ми, вста нов ле ни ми гла вою 3 цьо го
Ко дек су. Пе релік спо собів за хи с ту цивільних прав та інте ресів вста нов ле но ч. 2
ст. 16 ЦК, до яко го відно сять ся на рівні з відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої)
шко ди і виз нан ня пра ва, виз нан ня пра во чи ну недійсним, при пи нен ня дії, яка по -
ру шує пра во, віднов лен ня ста но ви ща, яке існу ва ло до по ру шен ня, при му со ве ви -
ко нан ня обов'яз ку в на турі, зміна пра вовідно шен ня, при пи нен ня пра вовідно шен -
ня, відшко ду ван ня збитків та інші спо со би відшко ду ван ня май но вої шко ди, виз -
нан ня не за кон ни ми рішен ня, дій чи бездіяль ності ор га ну дер жав ної вла ди, ор га -
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ну вла ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим або ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня,
їхніх по са до вих і служ бо вих осіб.

Важ ко не по го ди ти ся з І. М. За ба рою, який вка зує, що шко да, яка мо же бу ти
за вда на не май но вим пра вам осо би, не об ме жується тільки мо раль ною шко дою,
то му, на йо го дум ку, по нят тя «мо раль на шко да» вуж че за по нят тя «не май но ва
шко да»11.

Ви хо дя чи з цьо го, про по нуємо з п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК ви клю чи ти сло во «не май -
но вої», і тоді ста не зро зумілим, що осо ба, не май нові пра ва якої по ру ше но, має
пра во їх за хи ща ти се бе всіма спо со ба ми, за зна че ни ми в даній статті, вклю ча ю чи
пра во на відшко ду ван ня мо раль ної шко ди. Та кож ста не зро зумілим, чо му за ко но -
да вець в назві ст. 23 ЦК уни кає по ряд з вжи ван ням мо раль ної шко ди шко ду не -
май но ву. 

Пе рей де мо до з’ясу ван ня са мо го по нят тя «мо раль на шко да». Досліджу ю чи
да не по нят тя, Ч. Д. Чер над чук звер тає ува гу на те, що в те орії цивільно го пра ва
сфор му лю ва ло ся три підхо ди з при во ду виз на чен ня мо раль ної шко ди. Для пер шо -
го вла с ти ве вста нов лен ня фак ту мо раль них, психічних або фізич них страж дань.
Для дру го го не до стат ньо вста нов лен ня цих страж дань, а не обхідним, окрім них,
є на явність втрат не май но во го ха рак те ру або не га тив них наслідків мо раль но го чи
іншо го не май но во го ха рак те ру, які ви ник ли внаслідок тих же мо раль них,
психічних або фізич них страж дань. Третій підхід по ля гає у при ни жені честі,
гідності та діло вої ре пу тації або в мо раль них пе ре жи ван нях у зв'яз ку з уш ко д жен -
ням здо ров'я, а та кож внаслідок по ру шен ня інших прав12.

Аналіз ст. 23 ЦК Ук раїни дає підста ви вва жа ти, що мо раль на шко да, перш за
все, по ля гає у на яв ності фізич но го бо лю та/або ду шев них страж дань. Як слуш но
за зна чає О. М. Ер де левсь кий, виз на чен ня змісту мо раль ної шко ди як страж дань
оз на чає, що дії за подіюва ча шко ди обов’яз ко во по винні знай ти відо б ра жен ня в
свідо мості по терпіло го, вик ли ка ти пев ну психічну ре акцію. При цьо му не спри ят -
ливі зміни в охо ро ню ва них за ко ном бла гах відо б ра жа ють ся у свідо мості лю ди ни
в формі не га тив них відчуттів (фізичні страж дан ня) чи пе ре жи вань (мо ральні
страж дан ня)13.

Ціка вий підхід до виз на чен ня бо лю зна хо ди мо в Слов ни ку російської мо ви С.
І. Оже го ва, в яко му біль виз на чається як відчут тя страж дань14, а страж дан ня, в
свою чер гу, виз на ча ють ся як фізич ний чи мо раль ний біль, му ка15. Тоб то С. І.
Оже гов ото тож нює по нят тя «біль» та «страж дан ня», поділя ю чи їх на фізичні та
мо ральні.

Фізичні страж дан ня, відмічає В. І. Ма ну кян, мо жуть ви ра жа ти ся у ви гляді бо -
лю, різно манітних хво роб ли вих відчуттів (симп томів), та ких як ну до та, за па мо ро -
чен ня, свербіж та ін. Фізичні страж дан ня тісно пов’язані з фізич ним впли вом на
лю ди ну, але все ж та ки де що відда лені від без по се ред ньої фізич ної шко ди.
Фізичні страж дан ня – це більш суб’єктив на ка те горія, емоційна ре акція – страх,
пе ре жи ван ня за не га тивні для жит тя чи здо ров’я наслідки фізич но го впли ву. Інак -
ше ка жу чи, на дум ку на уков ця, фізич ний біль – це ре акція тіла, а страж дан ня – це
емоційні відчут тя, які сліду ють за нею, але по шко д жен ня здо ров’я мо же вик ли ка -
ти сильні страж дан ня і без ви ра же них бо ль о вих відчуттів16. 

Ви кла де на по зиція підтвер д жується і в світовій прак тиці. В за рубіжній літе -
ра турі за зна чається, що термін «біль» тра диційно опи сується як рап то вий нер во -
вий стрес, пов'яза ний з фізич ною шко дою, за подіяною лю дині, яка по ст раж да ла
від трав ми. Термін «страж дан ня», з іншо го бо ку, опи сується як індивіду аль ний
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емоційний відгук на фізич ний вплив. Тоб то по нят тя «страж дан ня» пов’язується зі
стра хом, який лю ди на відчу ва ла, ко ли став ся не щас ний ви па док, і на ступні
страж дан ня або збен те жен ня і страх за своє здо ров'я17.

Але відповідно до ст. 23 ЦК Ук раїни страж дан ня мо жуть ви ни ка ти не тільки
внаслідок фізич но го впли ву на лю ди ну, а й у зв’яз ку з про ти прав ною по ведінкою
що до неї са мої, членів її сім’ї чи близь ких ро дичів, а та кож у зв’яз ку із зни щен -
ням чи по шко д жен ням її май на. Тоб то у зв’яз ку з так зва ним нефізич ним впли вом
на лю ди ну.

В та ких ви пад ках змістом страж дань, за О. М. Ер де левсь ким, мо же бу ти страх,
стид, при ни жен ня або інший не спри ят ли вий в пси хо логічно му ас пекті стан. Оче -
вид но, вва жає вче ний і ми приєднуємо ся до ньо го, що будь-яка не пра вомірна дія
чи бездіяльність мо же вик ли ка ти у по терпіло го мо ральні страж дан ня різно го сту -
пе ня і поз ба ви ти йо го повністю або ча ст ко во психічно го бла го по луч чя18.

Ціка вою є по зиція де я ких за рубіжних на уковців з цьо го при во ду. Во ни ствер -
д жу ють, що більшість давніх ар гу ментів про ти відшко ду ван ня шко ди ви ключ но
за мо ральні страж дан ня збе рег ли ся навіть за раз: по бо ю ван ня го ло вним чи ном по -
ля га ють у то му, що прирівню ван ня ду шев них страж дань від фізич ної шко ди та
від нефізич ної шко ди мо же роз ши ри ти по ле для уяв них пре тензій. По суті, як що
мо раль на шко да ви ни кає внаслідок фізич ної шко ди, су ди не ба чать жод ної про -
бле ми в по до ланні психічних страж дань, які ви па ли на до лю жерт ви. В той же
час, як що страж дан ня ви ник ли не в ре зуль таті фізич но го бо лю, по зо ви про
відшко ду ван ня та кої шко ди мо жуть ма ти ша х райсь кий ха рак тер19.

І та ке за ува жен ня дійсно має сенс, оскільки, як що лю дині бу ли за подіяні
тілесні уш ко д жен ня пев но го сту пе ня, то ні у суддів, ні у інших лю дей не ви ни кає
сумнівів, що та ке уш ко д жен ня вик ли кає страж дан ня, що є без за пе реч ною підста -
вою для відшко ду ван ня мо раль ної шко ди. Інший ви па док: страж дан ня, які фізич -
на осо ба за знає у зв’яз ку з про ти прав ною по ведінкою що до членів її сім’ї або ро -
дичів. В такій си ту ації од на осо ба дійсно бу ти страж да ти, а інша мо же вда ва ти з
се бе страж да ю чу з ме тою от ри ман ня пев ної ком пен сації. Зви чай но, мо ва йде не
про доцільність та кої підста ви для відшко ду ван ня мо раль ної шко ди, а про про це -
су аль ний ас пект до ка зу ван ня, пов’яза ний з мож ливістю не до б ро совісних лю дей
зло вжи ва ти своїми відчут тя ми в ша х райсь ких цілях, що, в свою чер гу, бу де ви ма -
га ти від суддів підви ще ної ува ги при з’ясу ванні об ста вин спра ви.

Як ми за зна ча ли раніше, се ред вче них існує ще один по гляд на про бле му виз -
на чен ня по нят тя «мо раль ної шко ди», які вва жа ють, що мо раль на шко да – це не
самі страж дан ня лю ди ни, а зу мов лені ни ми втра ти не май но во го ха рак те ру. 

Так, С. І. Ши мон вва жає, що страж дан ня яв ля ють со бою не про цес ни щен ня
не май но во го бла га, а йо го ре зуль тат – не га тивні наслідки не май но во го ха рак те ру,
які є мо раль ною шко дою. Страж дан ня вик ли ка ють певні зміни у житті осо би: не -
мож ливість ре алізації своїх зви чок і ба жань, погіршен ня сто сунків у ко лек тиві,
сім’ї, втра ту ро бо ти, мож ли вості зро би ти кар’єру, од ру жи ти ся, втра ту довіри
близь ких лю дей то що. Ці зміни при му шу ють осо бу до кла да ти до дат ко вих зу силь
для ор ганізації сво го жит тя. Во ни є виз на чаль ни ми по каз ни ка ми на стан ня мо -
раль ної шко ди. То му, вче на вва жає, що вста нов лю ю чи факт та кої шко ди, слід ке -
ру ва ти ся не ли ше ти ми кри теріями, які обу мов лю ють суб’єктив не сприй нят тя по -
терпіло го (по чут тя, емоції), але й ти ми, які ха рак те ри зу ють її зовнішній про яв –
по ру шен ня зви чай но го для да ної лю ди ни спо со бу жит тя.

От же, з ог ля ду на на да ну ар гу мен тацію, С. І. Ши мон про по нує на ступ не виз -
на чен ня по нят тя мо раль ної шко ди – це не га тивні наслідки (втра ти) не май но во го
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ха рак те ру, що ви ник ли в ре зуль таті ду шев них страж дань, яких фізич на осо ба за -
зна ла у зв’яз ку з по ся ган ням на її пра ва та інте ре си20.

Р. О. Сте фан чук виз на чає мо раль ну шко ду як не га тивні наслідки не май но во го
ха рак те ру, які за подіяні фізичній особі внаслідок за вда них їй фізич них, психічних
та мо ральнісних страж дань, що пов’язані із по ру шен ням її прав чи охо ро ню ва них
за ко ном інте ресів, або за гро зою вчи нен ня та кої по ведінки21.

Пле нум Вер хов но го су ду Ук раїни пішов ана логічним шля хом, закріпив ши у
По ста нові «Про су до ву прак ти ку в спра вах про відшко ду ван ня мо раль ної (не май -
но вої) шко ди»22, що під мо раль ною шко ди не обхідно ро зуміти втра ти не май но во -
го ха рак те ру внаслідок мо раль них чи фізич них страж дань, або інших не га тив них
явищ, за подіяних фізичній чи юри дичній особі не за кон ни ми діями або
бездіяльністю інших осіб.

От же, в повній мірі мо же мо підтри ма ти ви ще заз на че ний підхід. Вар то за зна -
чи ти, що в да них пра вовідно си нах про сте жується подвійний при чин ний зв’язок.
По-пер ше, по ру шен ня май но вих чи не май но вих прав лю ди ни при зво дить до мо -
раль них страж дань, і, по-дру ге, дані страж дан ня при зво дять до пев них втрат не -
май но во го ха рак те ру. Під та ки ми втра ти не обхідно ро зуміти будь-яке погіршен ня,
що відбу ли ся з лю ди ною, порівню ю чи з її по пе реднім ста ном, який існу вав до мо -
мен ту по ру шен ня її прав чи за кон них інте ресів (апатія, стид, страх, погіршен ня
взаємовідно син з ко ле га ми, ро ди ча ми, не мож ливість ре алізу ва ти се бе в повній
мірі то що).
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О. В. ОПА НА СЕН КО

СПО СО БИ ЗА ХИ С ТУ ПРА ВА ОРЕН ДО ДАВ ЦЯ НА ПО ВЕР НЕН НЯ 
ОРЕН ДО ВА НО ГО МАЙ НА ПІСЛЯ ПРИ ПИ НЕН НЯ ДО ГО ВО РУ ОРЕН ДИ: 

ПРО БЛЕ МИ ПРА ВО ЗА С ТО СУ ВАН НЯ

Здійснюється досліджен ня пи тан ня об ран ня на леж но го спо со бу за хи с ту пра ва
орен до дав ця на по вер нен ня орен до ва но го май на після при пи нен ня до го во ру орен ди в разі
відмо ви орен да ря від до б ровільно го ви ко нан ня да но го до говірно го обов’яз ку. На
підставі про ве де но го аналізу обґрун то вується не ефек тивність за сто су ван ня зо -
бов’язаль но-пра во вих за собів за хи с ту в разі за зна че ної не до б ро совісності орен да ря та
про по нується до пу с ка ти мож ливість звер нен ня до су ду з по зо ва ми ре чо во го-пра во во го
ха рак те ру.

Клю чові сло ва: закінчен ня до го во ру орен ди, по вер нен ня об’єкта орен ди, спо со би за -
хи с ту прав орен до дав ця, зо бов’язаль но-пра вові за со би, ре чо во-пра вові за со би.

Опа на сен ко Е.В. Спо со бы за щи ты пра ва арен до да те ля на воз врат арен до ван но -
го иму ще ст ва по сле пре кра ще ния до го во ра арен ды: про бле мы пра во при ме не ния

Про во дит ся ис сле до ва ние во про са из бра ния над ле жа ще го спо со ба за щи ты пра ва
арен до да те ля на воз врат арен до ван но го иму ще ст ва по сле пре кра ще ния до го во ра арен -
ды в слу чае от ка за арен да то ра от до б ро воль но го ис пол не ния дан но го до го вор но го обя -
за тель ст ва. На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния обос но вы ва ет ся не эф фек тив -
ность при ме не ния обя за тель ст вен но-пра во вых средств за щи ты в слу чае ука зан ной не -
до б ро со ве ст но с ти арен да то ра и пред ла га ет ся до пу с кать воз мож ность об ра ще ния в
суд с ис ка ми вещ но го-пра во во го ха рак те ра.

Клю че вые сло ва: окон ча ние до го во ра арен ды, воз врат объ ек та арен ды, спо со бы
за щи ты прав арен до да те ля, обя за тель ст вен но-пра во вые спо со бы, вещ но-пра во вые
спо со бы.

Opanasenko Olena. Ways to protect the rights of the lessor to return the leased prop-
erty after the termination of lease agreement: problems of law enforcement.

The article provides the research of the question of selection of the proper way to protect
the right of the lessor to return the leased property after the termination of lease agreement
term, in case of the lessee's refusal of voluntary compliance of this contractual obligation. On
the basis of the given research an ineffectiveness of the obligatory means of protection in the
case of the specified bad faith of the lessee is substantiated and an opportunity to permit to
suit proprietary nature claims is offered.

Key words: the termination of lease agreement term, return of the lease object, ways to
protect the rights of the lessor, obligatory property means of protection of rights, means of
protection of rights.
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Од ним з най по пу лярніших видів гос по дарсь кої діяль ності, за вдя ки своїм еко -
номічним вла с ти во с тям, є зда ча май на в орен ду. Су час не гос по дарсь ко-пра во ве
ре гу лю ван ня оренд них відно син, в си лу дав ності ви ник нен ня пред ме ту пра во во -
го ре гу лю ван ня, є од ним з най роз ви неніших і по вних; ра зом з тим, гос по дарсь ка
діяльність з пе ре дачі май на в орен ду містить і ряд про блем них ас пектів, які до те -
пер не зна хо дять од но знач но го відо б ра жен ня у нор ма тив но-пра во во му полі та
пра во за с то совній прак тиці.

Се ред та ких ас пектів вирізняється пи тан ня на леж но го за хи с ту прав орен до -
дав ця у разі не ви ко нан ня орен да рем сво го обов’яз ку що до по вер нен ня орен до ва -
но го май на влас ни ку після при пи нен ня до го во ру орен ди внаслідок закінчен ня
стро ку дії ос тан нь о го або з інших підстав. По при од но стай не виз нан ня і за ко но -
дав че закріплен ня пра ва влас ни ка як сто ро ни до го во ру на при му со ве по вер нен ня
май на з орен ди, в даній си ту ації не до стат ньо ефек тив на рег ла мен тація ме ханізмів
за хи с ту та ко го пра ва при зво дить до по ру шен ня інте ресів орен до дав ця і ста вить
під за гро зу от ри ман ня ним то го, на що орен до да вець роз ра хо ву вав, всту па ю чи в
орендні відно си ни.

Як відо мо, для за хи с ту прав влас ни ка май на в су до во му по ряд ку в Цивільно -
му ко дексі Ук раїни пе ред ба чені ре чо во-пра вові та зо бов’язаль но-пра вові спо со би
(до дат ко во до за зна че них спо собів на уковці та кож виділя ють спеціальні спо со би1,
або при му сові по зо ви та по зо ви про відшко ду ван ня мо раль ної шко ди2 то що, але
ці за со би за хи с ту не є об’єктом да но го досліджен ня і в цій статті зга ду ва ти ся не
бу дуть). От же, пи тан ня по ля гає в то му, які із вка за них за собів підля га ють до за -
сто су ван ня в разі не обхідності при му со во го по вер нен ня май на влас ни ку після
закінчен ня стро ку дії до го во ру у зо бов’язаль них за своєю сутністю відно си нах
орен ди. На уко во-те о ре тич ний аналіз да но го пи тан ня містить ся у пра цях ба га ть ох
су час них вче них-цивілістів. Зо к ре ма, в про цесі підго тов ки да ної статті ав то ром
бу ли досліджені пра вові по зиції М. І. Брагінсько го та В. В. Вітрянсь ко го3,
О. О. От рад но вої4, А. Г. Яре ми, В. Я. Ка ра ба ня, В. В. Кри вен ка та В. Г. Ро та ня5,
ав торсь ко го ко лек ти ву на чолі з І. В. Спа си бо-Фатєєвою6 та ін. Ра зом з тим,
відсутність єди но го підхо ду у пра во за с то совній прак тиці (що знач но ут руд нює
про цес за хи с ту своїх прав орен до дав ця ми) обу мов лює не обхідність більш ґрун -
тов но го досліджен ня да ної про бле ми.

Досліджен ня да но го пи тан ня вар то роз по ча ти з роз гля ду спо собів юри дич но -
го за хи с ту, які за про по но вані су ча сним гос по дарсь ким за ко но дав ст вом для
віднов лен ня прав орен до дав ця у разі опи са ної ви ще не до б ро совісності орен да ря.

Відповідно до ч. 6 ст. 283 Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни від 16.01.2003
№ 436-IV (далі – ГК Ук раїни) до ре гу лю ван ня гос по дарсь ких відно син орен ди за -
сто со ву ють ся нор ми Цивільно го ко дек су Ук раїни від 16.01.2003 № 435-IV (далі –
ЦК Ук раїни) з ура ху ван ням по ло жень ГК Ук раїни. 

Зо к ре ма, обов'язок орен да ря по вер ну ти орен до дав цеві об'єкт орен ди, тоб то,
фак тич но пе ре да ти орен до ва не май но у разі при пи нен ня до го во ру орен ди, на ле -
жить до ос нов них обов'язків орен да ря і унор мо ва ний ст. 785 ЦК Ук раїни та за зви -
чай до дат ко во пе ред ба че ний умо ва ми до го во ру орен ди.

Вста нов лен ня в ч. 2 ст. 785 ЦК Ук раїни пра ва най мо дав ця ви ма га ти від най -
ма ча спла ти не у стой ки у розмірі подвійної пла ти за ко ри с ту ван ня річчю за час
про ст ро чен ня у ви пад ку, як що най мач не ви ко нує обов'яз ку що до по вер нен ня
речі, є спе цифічним спо со бом відповідаль ності не сумлінно го орен да ря, юри дич -
ною функцією яко го є по кла дан ня на ос тан нь о го до дат ко вих обов’язків з
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ліквідації не спри ят ли вих наслідків (май но вих втрат) орен до дав ця, спри чи не них
по ру шен ням до говірно го зо бов'язан ня з бо ку кон тра ген та.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 622 ЦК Ук раїни борж ник, який спла тив не -
у стой ку і відшко ду вав збит ки, за вдані по ру шен ням зо бов'язан ня, не звільняється
від обов'яз ку ви ко на ти зо бов'язан ня в на турі, як що інше не вста нов ле но до го во -
ром або за ко ном. От же, у да но му разі для за хи с ту сво го по ру ше но го пра ва і
віднов лен ня фак тич но го па ну ван ня над май ном, на леж ним йо му на праві влас -
ності, орен до да вець за ко но дав чо наділе ний мож ливістю звер ну ти ся за при су д -
жен ням до ви ко нан ня орен да рем по ру ше но го до говірно го обов’яз ку в на турі (ст.
20 ГК Ук раїни, ст. 16 ЦК Ук раїни).

Змістом ви ко нан ня обов’яз ку в на турі (т.з. ре аль но го ви ко нан ня) як спо со бу
за хи с ту цивільно го пра ва є те, що борж ник за ви мо гою кре ди то ра по ви нен ре аль -
но ви ко на ти ті дії, які пе ред ба чені зо бов’язан ням між сто ро на ми, в да но му ви пад -
ку – по вер ну ти у власність, пе ре да ти індивіду аль но виз на че ну річ (об’єкт оренд -
них відно син) у во лодіння (фак тич не три ман ня) кре ди то ра.

У разі не ви ко нан ня борж ни ком обов'яз ку пе ре да ти кре ди то рові у власність
або у ко ри с ту ван ня річ, виз на че ну індивіду аль ни ми оз на ка ми, кре ди тор має пра -
во ви тре бу ва ти цю річ у борж ни ка та ви ма га ти її пе ре дан ня відповідно до умов
зо бов'язан ня (ст. 620 ЦК Ук раїни).

Оскільки в да но му ви пад ку мо ва йде про ви ко нан ня обов’яз ку за до го во ром
орен ди, хо ча і на підставі при му су су ду, ви тре бу ван ня речі від орен да ря в та ко му
кон тексті має на меті за хист інте ресів влас ни ка як учас ни ка зо бов'язаль них відно -
син. Та ким чи ном, за хист і віднов лен ня по ру ше но го пра ва орен до дав ця (влас ни -
ка май на) здійснюється че рез за сто су ван ня зо бов'язаль но-пра во во го спо со бу за -
хи с ту.

В той же час, згідно по ло жень існу ю чої пра во вої си с те ми ви мо га влас ни ка,
який не во лодіє май ном, по вер ну ти май но в на турі скла дає зміст вінди каційно го
по зо ву, що на ле жить до ос нов них ре чо во-пра во вих спо собів за хи с ту пра ва влас -
ності (ст.ст. 387, 400 ЦК Ук раїни). Але в су часній юри дичній на уці домінує кон -
цеп ту аль ний підхід, згідно яко го вінди каційний по зов мо же має не до говірний ха -
рак тер і мо же бу ти за яв ле ний ли ше за умо ви відсут ності між сто ро на ми до -
говірних відно син. Так, на при клад, вче на-пра во зна вець О. О. От рад но ва за зна чає:
«Вінди каційний чи не га тор ний по зов мо же бу ти за сто со ва ний у то му ви пад ку, ко -
ли влас ник ви ма гає по вер нен ня сво го май на із чу жо го не за кон но го во лодіння,
тоб то во лодіння без будь-якої пра во вої підста ви або ви ма гає усу нен ня не за кон них
пе ре шкод у ко ри с ту ванні йо го власністю. В да но му ви пад ку най мач во лодіє май -
ном на підставі до го во ру орен ди, а то му йо го обов’язок по вер ну ти май но в разі
при пи нен ня до го во ру май но во го най му вхо дить до по нят тя «зміст пра вовідно -
син», які ви ни ка ють із до го во ру най му. А от же, ви мо га най мо дав ця про по вер нен -
ня май на має кваліфіку ва ти ся як ви мо га про ви ко нан ня сво го обов’яз ку, що ви ник
із до го во ру май но во го най му та має місце після йо го при пи нен ня»7. За зна че ну
пра во ву по зицію розділя ють й інші фахівці у га лузі пра ва, за ува жу ю чи про те, що
«за умов аль тер на ти ви або кон ку ренції за собів за хи с ту ре чо вої та зо бов’язаль ної
при ро ди, вибір з ог ля ду на прий няті в цивілістиці підхо ди по ви нен зу пи ня ти ся на
ос танніх»8; ре чо во-пра вові за со би за хи с ту підля га ють до за сто су ван ня ли ше в
тих ви пад ках, ко ли зо бов’язан ня не по ру ше но, а ре чо ве пра во по ру ше но9.

Дис ку ту ю чи із за зна че ни ми на уко ви ми вис нов ка ми, мож на за ува жи ти, що, як
відо мо із за галь ної те орії пра ва, по нят тя «зміст пра вовідно син» охоп лює су -
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купність суб'єктив них прав і юри дич них обов'язків учас ників да них пра вовідно -
син, які при пи ня ють ся із на стан ням пев них юри дич них фактів. У си ту ації, що
роз гля дається, та ким юри дич ним фак том, що при пи няє «зміст пра вовідно син»
орен ди є факт при пи нен ня до го во ру орен ди.

В ст. 291 ГК Ук раїни на звані ви пад ки при пи нен ня до го во ру орен ди, а та кож
за зна че но, що пра вові наслідки при пи нен ня до го во ру орен ди виз на ча ють ся
відповідно до умов ре гу лю ван ня до го во ру най му ЦК Ук раїни. От же, після на стан -
ня подій (вчи нен ня дій), за зна че них у ч. 2, 3 ст. 291 ГК Ук раїни, про дов жен ня три -
ман ня орен да рем май на орен до дав ця виз на чається як безпідстав не в ро зумінні ст.
1212 ЦК Ук раїни, оскільки підста ва, на якій во но здійсню ва ло ся, відпа ла.

Звісно, в си лу ч. 4 ст. 631 ЦК Ук раїни закінчен ня стро ку до го во ру не звільняє
сто ро ни від відповідаль ності за йо го по ру шен ня, яке ма ло місце під час дії до го -
во ру, тоб то зберігається мож ливість за сто су ван ня зо бов'язаль но-пра во вих спо -
собів за хи с ту із на стан ням при пи нен ня до говірних пра вовідно син.

Ра зом з тим, вар то зга да ти про особ ливість су час них оренд них відно син, яка
по ля гає в пе ре ході до орен да ря на підставі до го во ру орен ди ре чо во го пра ва на
об'єкт орен ди, а са ме – пра ва во лодіння орен до ва ним май ном10. Підста ви при пи -
нен ня во лодіння виз на чені у ст. 399 ЦК Ук раїни. При пи нен ня до го во ру, на
підставі яко го ви ник ло во лодіння, се ред та ких підстав не на зва но, що є цілком
логічним: ад же ви хо дя чи із су час но го за ко но дав чо го виз на чен ня во лодіння як
фак тич но го три ман ня речі в се бе, во но не мо же при пи ни ти ся із закінчен ням до -
го во ру, в цьо му разі во но ли ше ви дозмінюється – із за кон но го (ти туль но го) пе ре -
тво рюється на без ти туль не, фак тич не, не до б ро совісне. А при пи ни ти ся во лодіння
орен да ря після при пи нен ня до го во ру орен ди (за умо ви фізич ної на яв ності речі)
мо же ли ше дво ма спо со ба ми: шля хом до б ровільно го по вер нен ня об’єкта орен ди
влас ни ку (відмо ви від во лодіння), або шля хом при му со во го ви тре бу ван ня май на
влас ни ком.

За зна чені пра вові при пи си да ють підста ви ствер д жу ва ти, що орен до да вець
все-та ки має пра во на ви ко ри с тан ня ще й ре чо во го спо со бу за хи с ту про ти не -
сумлінно го кон тра ген та з ме тою по вер нен ня влас но го май на після закінчен ня
стро ку дії оренд но го до го во ру, а са ме – за яв лен ня вінди каційно го по зо ву. З цьо го
при во ду влуч ний вис но вок зро бив провідний ук раїнський пра во зна вець О. А.
Підо при го ра: «Ви тре бу ва ти своє май но (шля хом вінди кації – прим. Авт.) влас ник
має пра во тільки від не за кон но го во лодільця. Не має зна чен ня, яким чи ном во -
лоділець став во лодільцем та ко го май на. Підста ва для за во лодіння чу жим май ном
мо же бу ти за кон ною, на при клад, до говір, але, як тільки відпа ла ця за кон на підста -
ва (строк до го во ру сплив, а во лоділець відмов ляється по вер ну ти май но), во -
лодіння стає не за кон ним11. 

Су куп ний аналіз на ве де них ви ще на уко вих вис новків та нор ма тив но-пра во -
вих по ло жень чин но го за ко но дав ст ва дає підста ви зро би ти вис но вок про на -
явність на да ний час у гос по дарсь ко-пра во во му ре гу лю ванні оренд них відно син
пев ної кон ку ренції за собів за хи с ту ре чо вої та зо бов’язаль ної при ро ди, що у свою
чер гу зни жує ефек тивність су до во го за хи с ту прав по терпілої сто ро ни під час пра -
во за с то сов чо го про це су. 

За та ких об ста вин в су довій прак тиці існує про бле ма, пов’яза на з
кваліфікацією (виз на чен ням пра виль ності пред ме ту і пра во вих підстав) по зов них
ви мог орен до давців про ви тре бу ван ня орен до ва но го май на в орен да ря після при -
пи нен ня до го во ру орен ди. Су ди не ма ють од но манітної прак ти ки вирішен ня за -
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зна че них су до вих спорів, що ус клад нює вибір по зи ва ча ми на леж но го варіан ту по -
ведінки.

Звер та ю чись у та ких си ту аціях до су ду за віднов лен ням сво го по ру шен но го
пра ва на май но, орен до давці по да ють по зовні за яви з ви мо га ми, які мо жуть
кваліфіку ва ти ся су да ми як вінди каційний або не га тор ний по зо ви, як по зо ви про
віднов лен ня ста но ви ща, яке існу ва ло до по ру шен ня суб'єктив но го пра ва, по зо ви
про зо бов'язан ня ви ко на ти певні дії, зо к ре ма, пе ре да ти річ влас ни ку і офор ми ти
це до ку мен таль но, по зо ви про ви се лен ня ко лиш нь о го орен да ря або про звільнен -
ня ос таннім приміщень, зай ма них ним без до статніх пра во вих підстав, то що.
Відповідно, в якості пра во во го обґрун ту ван ня за яв ле них по зов них ви мог по зи -
вачі-орен до давці по си ла ють ся на по ло жен ня ст.ст. 216, 386, 387, 397-400, 620,
622, 785, 795, 1212 ЦК Ук раїни.

Вирішу ю чи подібні спо ри, су ди різних інстанцій ча сом до хо дять пря мо про -
ти леж них вис новків що до підстав ності по зов них ви мог, нерідко навіть в ме жах
однієї спра ви. Бра кує од но манітності і у по зиціях су ду ка саційної інстанції та
Вер хов но го су ду Ук раїни. Най частіше при чи ною до відмо ви у за до во ленні по зов -
них ви мог орен до давців стає за зна чен ня про те, що об ра ний по зи ва чем спосіб за -
хи с ту по ру ше но го пра ва не відповідає ви мо гам чин но го за ко но дав ст ва.

Вар то бу ло би повністю підтри ма ти вста нов ле ний цивілістич ною на укою
пріори тет зо бов’язаль но-пра во вих за собів за хи с ту прав сто ро ни у до го ворі, але
цьо го не доз во ля ють зро би ти про бле ми, що ви ни ка ють на стадії ви ко нан ня
відповідних су до вих рішень.

Ад же звер та ю чись до гос по дарсь ко го су ду з по зов ни ми ви мо га ми до орен да -
ря про зо бов'язан ня по вер ну ти орен до ва не май но з орен ди з ви ко ри с тан ням зо -
бов'язаль но-пра во вих за собів за хи с ту і відповідно го спо со бу фор му лю ван ня
пред ме ту по зо ву, по зи вач-орен до да вець навіть за умо ви ви не сен ня рішен ня на йо -
го ко ристь ри зи кує не от ри ма ти ре аль но го віднов лен ня фак тич но го па ну ван ня
над вла сним май ном, че рез юри дич ну кон ст рукцію норм про ви ко нан ня су до вих
рішень, за яки ми борж ник зо бов'яза ний осо би с то вчи ни ти певні дії.

Так ча с ти на ми 2, 3 ст. 75 За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про ва д жен ня» від
21.04.1999 № 606-XIV пе ред ба че но, що у разі не ви ко нан ня за зна че них ви мог су -
до во го рішен ня да ної ка те горії без по важ них при чин дер жав ний ви ко на вець
наділе ний по вно ва жен ня ми ли ше на кла с ти на борж ни ка стяг нен ня у ви гляді
штра фу відповідно до ст. 89 цьо го За ко ну та вне сти по дан ня (повідо млен ня) пра -
во охо рон ним ор га нам для при тяг нен ня борж ни ка до відповідаль ності згідно із за -
ко ном, після чо го дер жав ний ви ко на вець ви но сить по ста но ву про закінчен ня ви -
ко нав чо го про ва д жен ня, яка за твер д жується на чаль ни ком відділу, яко му без по се -
ред ньо підпо ряд ко ва ний дер жав ний ви ко на вець, і по вер тає ви ко нав чий до ку мент
до су ду чи іншо го ор га ну (по са до вої осо би), що йо го ви дав. Оче вид но, що вка зані
дії з при му со во го ви ко нан ня рішен ня су ду про зо бов'язан ня по вер ну ти орен до ва -
не май но влас ни ку не здатні за без пе чи ти за хист прав та охо ро ню ва них за ко ном
інте ресів влас ни ка-орен до дав ця.

От же, в такій си ту ації пе ре важ но го зна чен ня на би рає ефек тивність об ра но го
спо со бу за хи с ту сво го по ру ше но го пра ва на етапі звер нен ня до су ду. З ме тою за -
без пе чи ти ре аль не по нов лен ня па ну ван ня над своєю власністю, фак тич но, а не
ли ше юри дич но по но ви ти своє по ру ше не пра во, по зи вачі-орен до давці на ма га -
ють ся ви ко ри с то ву ю чи фор му лю ван ня, ха рак терні для ви мог ре чо во-пра во вої
при ро ди.
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Прак ти ка гос по дарсь ких судів засвідчує, що су дові ус та но ви з ро зумінням
став лять ся до за зна че ної ви ще про бле ми. Аналізу ю чи ос танні су дові рішен ня Ви -
що го гос по дарсь ко го су ду Ук раїни (далі – ВГСУ), ви дається, що віднос ний вихід
із си ту ації, що скла ла ся (але ли ше у ви пад ках, ко ли об’єктом орен ди є не ру хо ме
май но) знай де но у за яв ленні орен до дав цем до орен да ря по зов ної ви мо ги про ви -
се лен ня із зай ма них приміщень після при пи нен ня до го во ру орен ди. Ви мо га про
ви се лен ня, на відміну від інших зо бов’язаль но-пра во вих ви мог, не пе ред ба чає зо -
бов’язан ня борж ни ка осо би с то вчи ни ти певні дії, а от же, її ви ко нан ня не
здійснюється в по ряд ку ст. 75 За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про ва д жен ня». 

Раніше гос по дарсь ки ми су да ми вис лов лю ва ла ся по зиція, згідно якої «та кий
спосіб за хи с ту як «ви се лен ня» пе ред ба че ний Жит ло вим ко дек сом Ук раїни, і сто -
сується він ли ше жи лих приміщень (ст.ст.109-117,157 ЖК Ук раїни) та пра -
вовідно син, однією із сторін яких є ви ключ но фізичні осо би12. Зго дом ВГСУ роз -
г ля нув по зов ну ви мо гу про ви се лен ня в якості ре чо во-пра во во го спо со бу за хи с ту
по ру ше но го пра ва13 (у відповідних спра вах до го во ри орен ди бу ли виз на чені як
нікчемні або не у кла дені, от же до говірних відно син між сто ро на ми не існу ва ло).

На томість в інших по ста но вах ВГСУ бу ла вис лов ле на пра во ва по зиція, згідно
якої ви се лен ня є спо со бом ви ко нан ня обов’яз ку в на турі14. Вар то за зна чи ти, що
да ний пра во вий підхід розділя ють і російські на уковці М. І. Брагінський та В. В.
Вітрянсь кий15.

З ме тою уник нен ня ви пад ку відмо ви в по зові з підста ви «невірно го об ран ня
за со бу за хи с ту» по ши ре ни ми ста ли по зо ви орен до давців про «ви тре бу ван ня май -
на з чу жо го не за кон но го во лодіння, ви се лен ня та зо бов'язан ня звільни ти і по вер -
ну ти май но», тоб то з поєднан ням всіх мож ли вих видів по зов них ви мог. Такі по -
зо ви за до воль ня ють ся ча ст ко во – в ча с тині ви се лен ня та зо бов’язан ня звільни ти
май но. В ча с тині ви тре бу ван ня май на су ди відмов ля ють в за до во лен ня по зов них
ви мог, з ог ля ду на те, що «такі ви мо ги ґрун ту ють ся на не ви ко нанні відповіда чем
до говірно го зо бов'язан ня що до по вер нен ня орен до ва но го май на у зв'яз ку з при пи -
нен ням дії до го во ру орен ди, а вінди каційний по зов мо же бу ти пред'яв ле ний ли ше
у разі відсут ності між по зи ва чем та відповіда чем зо бов'язаль них пра вовідно -
син»16. От же, ви тре бу ван ня не розцінюється су да ми як зо бов’язаль но-пра во вий
засіб за хи с ту на підставі ст. 620 ЦК Ук раїни.

В якості ви клю чен ня вар то за зна чи ти про су дові рішен ня у справі №
12/114/2011/5003, по зовні ви мо ги у якій бу ли сфор му ль о вані як «ви тре бу ва ти та
зо бов’яза ти по вер ну ти май но». За до воль ня ю чи по зовні ви мо ги повністю, Гос по -
дарсь кий суд Вінниць кої об ласті вста но вив: «Оскільки відповідач не ви ко нав своє
зо бов’язан ня що до по вер нен ня орен до ва но го об лад нан ня, до говір орен ди
закінчив свою дію і во лодіння май ном з бо ку відповіда ча на да ний час є не пра -
вомірним, суд вва жає, що по зовні ви мо ги про ви тре бу ван ня май на на підставі ст.
387 ЦК Ук раїни підля га ють за до во лен ню»17. Із за зна че ним вис нов ком по го ди ли -
ся су ди апе ляційної18 та ка саційної19 інстанцій.

З точ ки зо ру ефек тив ності за хи с ту пра во по ряд ку, бу ло би доцільно у спо рах з
при во ду по вер нен ня май на влас ни ку після при пи нен ня до го во ру орен ди виз на ча -
ти пріори тет ним до ка зу ван ня відсут ності підстав до три ман ня май на відповіда -
чем (як це, зо к ре ма, бу ло зроб ле но су да ми у справі № 12/114/2011/5003), в той час
як за вста нов лен ня та ких об ста вин по ру ше не пра во по зи ва ча має підля га ти по -
нов лен ню у спо со би не за бо ро нені за ко ном безвіднос но пра во вої при ро ди кон -
крет но го спо со бу, об ра но го по зи ва чем.
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На підставі ви кла де но го мож на зро би ти на ступні вис нов ки. В су часній ук -
раїнській пра вовій си с темі пра во орен до дав ця на ви тре бу ван ня у орен да ря орен -
до ва но го май на після при пи нен ня до го во ру орен ди є за ко но дав чо закріпле ним і
су до вий за хист та ко го пра ва пе ред ба че ний за галь ни ми по ло жен ня ми про за хист
пра ва влас ності (або про за хист во лодіння, як що орен до да вець не є влас ни ком) та
спеціаль ни ми нор ма ми ма теріаль но го пра ва про не обхідність ви ко нан ня зо -
бов’язан ня в на турі. За умов кон ку ренції ре чо во-пра во вих та зо бов’язаль но-пра -
во вих за собів вибір орен до дав ця у ви пад ку за зна че ної не до б ро совісності орен да -
ря має зу пи ня ти ся на ос танніх. Ра зом з тим, не долік за ко но дав чої ба зи вба чається
у відсут ності ме ханізму ефек тив но го ви ко нан ня су до вих рішень про зо бов’язан -
ня по вер ну ти май но з орен ди, що спо ну кає влас ників май на уни ка ти відповідних
фор му лю вань по зов них ви мог. 

В даній си ту ації вба чається, що спо со би за хи с ту зо бов'язаль ної при ро ди, як-
то ви ко нан ня обов'яз ку в на турі, охоп лю ють ши ро ке ко ло кон крет них дій, в т.ч.
ви се лен ня, звільнен ня приміщен ня, пе ре да чу речі та навіть її ви тре бу ван ня. З ог -
ля ду на те, що при му со вий спосіб по вер нен ня май на з орен ди в нашій дер жаві є
роз пов сю д же ним, а існу ючі в цьо му ас пекті про бле ми пра во за с то су ван ня опо се -
ред ко ва но «за охо чу ють» не до б ро совісне во лодіння і ко ри с ту ван ня орен да рем
об’єктом орен ди після при пи нен ня відповідно го до го во ру, є доцільним виз на чи ти
по зицію су до вої вла ди відповідни ми роз'яс нен ня ми Пле ну му Ви що го гос по дарсь -
ко го су ду Ук раїни, як та ку, що найбільше відповідає за са дам су час но го гос по -
дарсь ко-пра во во го ре гу лю ван ня оренд них відно син і за вдан ням гос по дарсь ко го
су до чин ст ва.

1. Цивільний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар (по яс нен ня, тлу ма чен -
ня, ре ко мен дації з ви ко ри с тан ням по зицій ви щих су до вих інстанцій, Міністер ст ва юс -
тиції, на уковців, фахівців). – Т. 5: Пра во влас ності та інші ре чові пра ва / за ред. І.В. Спа -
си бо-Фатєєвої. – Серія «Ко мен тарі та аналіти ка». – Х.: ФО-П Ли сяк Л. С., 2011. – С. 545.
2. На уко во-прак тич ний ко мен тар Цивільно го ко дек су Ук раїни: у 2 т. / за ред. О. В. Дзе -
ри (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцо вої, В. В. Лу ця. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. І. –
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УДК 347.13

В. В. СТРАТІЙЧУК

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ІПО ТЕ КИ ЗЕМЛІ В УК РАЇНІ

Роз г ля ну то су час ний стан роз роб ки вітчиз ня ної за ко но дав чої ба зи у сфері іпо теч -
них пра вовідно син, пред ме том яких ви с ту па ють зе мельні ділян ки. Досліджу ють ся пра -
вові про бле ми на дан ня в іпо те ку зе мель різно го цільо во го при зна чен ня. Зроб ле но вис нов -
ки, що вирішен ня ак ту аль них про блем іпо те ки зе мель них діля нок тісно пов’яза не з вдо -
с ко на лен ням за ко но дав чої ба зи. Низ ка нор ма тив но-пра во вих актів, що ре гу лю ють іпо -
течні пра вовідно си ни, по тре бу ють відповідних змін та до пов нень. 

Клю чові сло ва: іпо те ка, іпо течні пра вовідно си ни.

Стра тий чук В.В. Пра во вое ре гу ли ро ва ние ипо те ки зем ли в Ук ра и не
Рас смо т ре но со вре мен ное со сто я ние раз ра бот ки оте че ст вен ной за ко но да тель ной

ба зы в сфе ре ипо теч ных пра во от но ше ний, пред ме том ко то рых вы сту па ют зе мель ные
уча ст ки. Ис сле ду ют ся пра во вые про бле мы пре до став ле ния в ипо те ку зе мель раз лич но -
го це ле во го на зна че ния. Сде ла ны вы во ды, что ре ше ние ак ту аль ных про блем ипо те ки
зе мель ных уча ст ков тес но свя за но с усо вер шен ст во ва ни ем за ко но да тель ной ба зы. Ряд
нор ма тив но-пра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих ипо теч ные пра во от но ше ния тре бу ют со -
от вет ст ву ю щих из ме не ний и до пол не ний.

Клю че вые сло ва: ипо те ка, ипо теч ные пра во от но ше ния.
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Stratiychuk Victoria. Legal regulation of mortgage land in Ukraine
The current state of development of national legislation in the field of mortgage relation-

ships, which are the subject land. Study the legal problems of the mortgaged land different
purpose. The conclusions that address the pressing problems of mortgage of land is closely
connected with the improvement of the legislative framework. A number of regulations gov-
erning the mortgage legal require appropriate amendments.

Key words: mortgages, mortgage relationship

Іпо те ка – пра во вий інсти тут, що за сто со вується в усіх пра во вих си с те мах як
важ ли вий інстру мент ефек тив но го роз поділу влас ності, надійний засіб за хи с ту
інте ресів кре ди торів. За ставні опе рації із зе мель ни ми ділян ка ми та іншим не ру -
хо мим май ном по ши рені в усіх країнах з роз ви ну тою рин ко вою еко номікою. 

Згідно із За ко ном «Про іпо те ку» від 5 черв ня 2003 р.1 іпо те ка – вид за без пе -
чен ня ви ко нан ня зо бов'язан ня не ру хо мим май ном, що за ли шається у во лодінні і
ко ри с ту ванні іпо те ко дав ця, відповідно до яко го іпо те ко дер жа тель має пра во в разі
не ви ко нан ня борж ни ком за без пе че но го іпо те кою зо бов'язан ня одер жа ти за до во -
лен ня своїх ви мог за ра ху нок пред ме та іпо те ки пе ре важ но пе ред інши ми кре ди -
то ра ми цьо го борж ни ка.

Од ним з по ши ре них видів за без пе чен ня зо бов’язань є іпо те ка зе мель них діля -
нок. В Ук раїні цей вид за без пе чен ня зо бов’язан ня не на був ши ро ко го за сто су ван -
ня. При чин то му декілька: з однієї сто ро ни, не од но знач ний пра во вий підхід до зе -
мель ної іпо те ки, з іншої – об ме жен ня на за ко но дав чо му рівні зе мель но го обо ро ту
діля нок сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня. 

Стан зе мель ної іпо те ки в Ук раїні на сьо годні має на ступні особ ли вості.
Відповідно до ст. 5 За ко ну Ук раїни «Про іпо те ку»2, зе мель на ділян ка мо же бу -

ти пред ме том іпо те ки, як що во на підпа дає під виз на чен ня: 
– не ру хо ме май но, що на ле жить іпо те ко дав цю на праві влас ності або на праві

гос по дарсь ко го відан ня, як що іпо те ко дав цем є дер жав не або ко му наль не
підприємство, ус та но ва чи ор ганізація, за реєстро ва не у вста нов ле но му за ко ном
по ряд ку як ок ре мий виділе ний у на турі об'єкт, який мо же бу ти відчу же ний і на
ньо го відповідно до за ко но дав ст ва мо же бу ти звер не не стяг нен ня; 

– ча с ти на об'єкту не ру хо мо го май на після її виділен ня в на турі і реєстрації
пра ва влас ності на неї, як на ок ре мий об'єкт не ру хо мості; 

– інше не ру хо ме май но, яке ста не власністю іпо те ко дав ця після ук ла ден ня
іпо теч но го до го во ру, за умо ви, що іпо те ко да вець мо же до ку мен таль но підтвер ди -
ти пра во на на бу те ним у власність відповідне не ру хо ме май но у май бут нь о му; 

– пра во орен ди чи ко ри с ту ван ня не ру хо мим май ном, яке на дає орен да рю чи
ко ри с ту ва чу пра во бу ду ва ти, во лодіти та відчу жу ва ти об'єкт не ру хо мо го май на. 

Стат тею 133 Зе мель но го ко дек су Ук раїни3 пе ред ба че но, що у за ста ву мо жуть
пе ре да ва ти ся зе мельні ділян ки дер жав ної, ко му наль ної та при ват ної влас ності,
як що інше не вста нов ле но за ко ном, а та кож пра ва на них – пра во орен ди зе мель -
ної ділян ки, пра во ко ри с ту ван ня чу жою зе мель ною ділян кою для сільсько го с по -
дарсь ких по треб (емфітев зис), пра во ко ри с ту ван ня чу жою зе мель ною ділян кою
для за бу до ви (су перфіцій), як що інше не пе ред ба че но за ко ном. 

Умо ва ми пе ре дачі у за ста ву зе мель ної ділян ки або пра ва на неї є:
– при своєння зе мельній ділянці ка да с т ро во го но ме ра в по ряд ку, виз на че но му

за ко ном та виділен ня її в на турі (на місце вості) відповідно до до ку мен тації із зем -
ле у с т рою;

– зе мель на ділян ка, що пе ре бу ває у спільній влас ності (або пра во спільної
орен ди зе мель ної ділян ки), мо же бу ти пе ре да на (пе ре да но) у за ста ву за зго дою
всіх співвлас ників (співо рен дарів);
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– зе мель на ділян ка, що пе ре дається в іпо те ку не по вин на бу ти об’єктом дер -
жав ної або ко му наль ної влас ності, що не підля гає при ва ти зації;

– за ста во дер жа те лем зе мель них діля нок сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня
та прав на них (орен ди, емфітев зи су) мо жуть бу ти ли ше бан ки.

Особ ли вості на дан ня в іпо те ку зе мель ної ділян ки пе ред ба чені у ст. 15 За ко ну
Ук раїни «Про іпо те ку», в якій, зо к ре ма, йдеть ся про те, що за бо ро ни та об ме жен -
ня що до відчу жен ня і цільо во го ви ко ри с тан ня зе мель них діля нок, вста нов лені Зе -
мель ним ко дек сом Ук раїни, є чин ни ми при їх іпо теці.

На сьо годні, відповідно до пунк ту 15 Пе рехідних по ло жень Зе мель но го ко дек -
су Ук раїни4, до на бран ня чин ності за ко ном про обіг зе мель сільсько го с по дарсь ко -
го при зна чен ня, але не раніше 1 січня 2016 ро ку, не до пу с кається: купівля-про даж
або іншим спо со бом відчу жен ня зе мель них діля нок і зміна цільо во го при зна чен -
ня (ви ко ри с тан ня) зе мель них діля нок, які пе ре бу ва ють у влас ності гро ма дян та
юри дич них осіб для ве ден ня то вар но го сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва, зе -
мель них діля нок, виділе них в на турі (на місце вості) влас ни кам зе мель них ча с ток
(паїв) для ве ден ня осо би с то го се лянсь ко го гос по дар ст ва, а та кож зе мель них ча с -
ток (паїв), крім пе ре дачі їх у спад щи ну, обміну зе мель ної ділян ки на іншу зе мель -
ну ділян ку відповідно до за ко ну та ви лу чен ня (ви ку пу) зе мель них діля нок для
суспільних по треб, а та кож крім зміни цільо во го при зна чен ня (ви ко ри с тан ня) зе -
мель них діля нок з ме тою їх на дан ня інве с то рам – учас ни кам угод про роз поділ
про дукції для здійснен ня діяль ності за та ки ми уго да ми. 

Та ким чи ном, на да ний час ук ла дан ня кре дит но го до го во ру під за ста ву зе -
мель ної ділян ки сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня не мож ли ве. Це зу мов ле но
тим, що за ста ва землі під одер жа ний кре дит має пе ред ба чи ти мож ливість по га -
шен ня не по вер не но го кре ди ту шля хом про да жу за став ле ної зе мель ної ділян ки.
На прак тиці умов для цьо го не має, то му що на відчу жен ня зе мель сільсько го с по -
дарсь ко го при зна чен ня на кла де но мо ра торій.

До вка за них об ме жень до дається відсутність функціону ван ня Дер жав но го зе -
мель но го бан ку, який згідно Зе мель но го ко дек су Ук раїни є єди ним мож ли вим за -
ста во дер жа те лем зе мель них діля нок сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня. 

Рішен ня про ство рен ня цієї ус та но ви бу ло за дек ла ро ва но в по ста нові Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни від 2 лип ня 2012 ро ку № 609, яка пе ред ба чає ство рен ня
публічно го акціонер но го то ва ри ст ва «Дер жав ний зе мель ний банк»5. Але по ки що
три ває ли ше про цес йо го ство рен ня і фак тич но свої без по се редні функції він не
ви ко нує.

От же, на да ний час мож ливість банків ви с ту па ти за ста во дер жа те ля ми зе мель -
них діля нок є, по ки що, по тенційно мож ли вою, а не ре аль ною.

До то го ж бан ки-не ре зи ден ти, а та кож бан ки, що ма ють у складі своїх за снов -
ників іно зем них фізич них або юри дич них осіб, об ме жені у прид банні у власність
зе мель ної ділян ки, пе ре да ної в іпо те ку. Дані об ме жен ня вста нов лені ча с ти ною 2
статті 82 Зе мель но го Ко дек су Ук раїни і сто су ють ся прав іно зем них юри дич них
осіб на прид бан ня у власність тільки зе мель них діля нок несільсько го с по дарсь ко -
го при зна чен ня та ви ключ но у та ких ви пад ках: а) у ме жах на се ле них пунктів у
разі прид бан ня об'єктів не ру хо мо го май на та для спо ру д жен ня об'єктів, пов'яза -
них із здійснен ням підприємниць кої діяль ності в Ук раїні; б) за ме жа ми на се ле них
пунктів у разі прид бан ня об'єктів не ру хо мо го май на. Пе ре ра хо вані об ме жен ня не
доз во ля ють бан кам-не ре зи ден там бу ти по вно прав ни ми учас ни ка ми іпо теч них зе -
мель них відно син. 
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Згідно За ко ну Ук раїни «Про іпо те ку» пред ме том іпо те ки є не ру хо ме май но за -
реєстро ва не у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку як ок ре мий виділе ний у на турі
об'єкт пра ва влас ності, як що інше не вста нов ле но цим За ко ном. Фак тич но, без
відве ден ня зе мель ної ча ст ки (паю) в на турі (на місце вості) та от ри ман ня дер жав -
но го ак ту на зе мель ну ділян ку, пра ва на зе мель ну ча ст ку (пай) як об'єкта не ру хо -
мості не існує. Як відо мо, на да ний час більшість зе мель них діля нок (паїв), особ -
ли во це сто сується відда ле них від сто лиці та інших ве ли ких міст регіонів, є та ки -
ми, що не виділені в на турі. Влас ни ки та ких зе мель них діля нок ма ють дер жавні
ак ти на зем лю, але на місце вості во на не виділе на. 

В разі не виділен ня зе мель ної ча ст ки (паю) в на турі на місце вості, відне сен ня
її до пред ме та іпо те ки мож ли ве хіба, що в си лу ч. 2 ст. 5 За ко ну Ук раїни «Про іпо -
те ку», якою виз на че но, що пред ме том іпо те ки та кож мо же бу ти інше не ру хо ме
май но, яке ста не власністю іпо те ко дав ця після ук ла ден ня іпо теч но го до го во ру, за
умо ви, що іпо те ко да вець мо же до ку мен таль но підтвер ди ти пра во на на бут тя ним
у власність відповідно го не ру хо мо го май на у май бут нь о му. Відповідна нор ма
містить ся і в статті 576 Цивільно го ко дек су Ук раїни6. Ра зом з тим, за ко но да вець у
цих нор мах не про по нує ви черп но го пе реліку об'єктів не ру хо мості, які мо жуть
пе рей ти в іпо те ку, не бу ду чи власністю іпо те ко дав ця. Крім то го, стат тею 15 За ко -
ну Ук раїни «Про іпо те ку» виз на че но, що іпо те ка зе мель них діля нок сільсько го с -
по дарсь ко го при зна чен ня здійснюється відповідно до цьо го ж за ко ну. То му,
логічно бу де при пу с ти ти, що в іпо те ку мо же бу ти пе ре да но зе мель ну ділян ку, яка
пе рей де у власність іпо те ко дав ця ли ше після ук ла ден ня до го во ру іпо те ки. Од нак
та кий підхід су пе ре чить статті 133 Зе мель но го ко дек су Ук раїни, в якій за зна че но,
що в за ста ву мо жуть пе ре да ва ти ся тільки ті зе мельні ділян ки, які на ле жать гро ма -
дя нам та юри дич ним осо бам на праві влас ності. Будь-яких ви нятків чи роз’яс нень
з цьо го пи тан ня стат тя 133 не містить. Од нак, спірність в пи танні іпо те ки зе мель -
ної ділян ки, а та кож у мож ли вості пе ре дачі в іпо те ку зе мель ної ділян ки йо го май -
бутнім (по тенційним) влас ни ком, не єдині про тиріччя.

Вре гу лю ван ня по тре бу ють розбіжності у нор мах Цивільно го та Зе мель но го
ко дексів, що пе ред ба ча ють пе рехід пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку на якій
роз та шо ва но пред мет іпо те ки. Згідно зі стат тею 120 Зе мель но го Ко дек су Ук раїни,
при пе ре ході пра ва влас ності на будівлю або спо ру ду (у на шо му ви пад ку – при
звер ненні стяг нен ня на пред мет іпо те ки) пра во влас ності на зе мель ну ділян ку або
її ча с ти ну мо же пе ре хо ди ти на підставі цивільно-пра во вих угод. Та ким чи ном, Зе -
мель ним Ко дек сом Ук раїни не пе ред ба че ний ав то ма тич ний пе рехід до іпо те ко дер -
жа те ля пра ва влас ності на зем лю у разі звер ненні стяг нен ня на пред мет іпо те ки –
будівлю або спо ру ду. Більш то го, за ко но да вець наділив іпо те ко дер жа те ля ли ше
пра вом на от ри ман ня та кої землі у власність. А ре алізація цьо го пра ва без по се -
ред ньо за ле жить від волі сторін: ук ла да ти чи ні відповідний до говір. Стат тя 120
Зе мель но го ко дек су Ук раїни пе ред ба чає ли ше мож ливість от ри ман ня землі у
власність, але це не оз на чає, що зем ля обов'яз ко во по вин на пе рей ти у власність.
У іпо те ко дер жа те ля при пе ре ході до ньо го пра ва влас ності на за кла де ну не ру -
хомість з'яв ляється вибір: ук ла с ти до говір на прид бан ня землі у власність або ж
ко ри с ту ва ти ся нею на підставі до го во ру орен ди. Мож на зро би ти вис но вок, що
згідно Зе мель но го ко дек су Ук раїни, в разі звер нен ня стяг ненні на пред мет іпо те -
ки будівлю чи спо ру ду, пра во влас ності на зе мель ну ділян ку у іпо те ко дер жа те ля
не ви ни кає ав то ма тич но (оскільки зем ля і будівля – це різні об'єкти влас ності), а
мо же на бу ва ти ся на підставі до го ворів. 
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По зиція Цивільно го Ко дек су Ук раїни і За ко ну Ук раїни «Про іпо те ку» з цьо го
пи тан ня де що відрізняється. Так, у пункті 4 статті 6 За ко ну за зна чається, що у разі
пе ре дачі в іпо те ку будівлі чи спо ру ди іпо те ка та кож по ши рюється на на леж ну іпо -
те ко дав цю на праві влас ності зе мель ну ділян ку або на її ча с ти ну, на якій роз та шо -
ва на відповідна будівля або спо ру да і яка не обхідна для ви ко ри с тан ня цієї будівлі
або спо ру ди за цільо вим при зна чен ням. Та ким чи ном, в да но му ви пад ку мо ва йде
про те, що при звер ненні стяг нен ня на пред мет іпо те ки пра во влас ності на зем лю
пе ре хо дить до но во го влас ни ка будівлі або спо ру ди ав то ма тич но, а будівля (спо -
ру да) і зем ля ви с ту па ють не роздільним об'єктом не ру хо мості. Крім то го, стат тею
чітко не обу мов лені межі зе мель ної ділян ки. З її норм вип ли ває, що це мо же бу ти
як вся зе мель на ділян ка, так і та її ча с ти на, на якій без по се ред ньо зна хо дить ся
будівля або спо ру да. Прак тич но ана логічна нор ма містить ся у статті 377
Цивільно го ко дек су Ук раїни. В ній за зна че но, що до осо би, яка прид ба ла жит ло -
вий бу ди нок, будівлю або спо ру ду (у на шо му ви пад ку – при звер ненні стяг нен ня
на пред мет іпо те ки), пе ре хо дить пра во влас ності на зе мель ну ділян ку, на якій во -
ни роз та шо вані, од нак розміри цієї ділян ки вста нов лю ють ся до го во ром. Ви хо -
дить, що цивільне за ко но дав ст во відхо дить від прин ци пу поділу землі і не ру хо -
мості, яка на ній роз та шо ва на. То му, в разі пе ре хо ду пра ва влас ності на один з цих
об'єктів пра во влас ності бу де ав то ма тич но пе ре хо ди ти і на інший. Про те, та кий
підхід су пе ре чить чин но му Зе мель но му Ко дек су Ук раїни.

До сить не од но знач ним з точ ки зо ру прак тич но го за сто су ван ня є по ло жен ня ч.
10 ст. 5 За ко ну Ук раїни «Про іпо те ку», згідно з яким «…пред ме том іпо те ки мо же
бу ти пра во орен ди чи ко ри с ту ван ня не ру хо мим май ном, яке на дає орен да рю чи
ко ри с ту ва чу пра во бу ду ва ти, во лодіти та відчу жу ва ти об'єкт не ру хо мо го май на»,
та ото тож нен ня та ко го пра ва з не ру хо мим май ном. За кон Ук раїни «Про іпо те ку»
на сьо годні фак тич но не містить ефек тив но го ме ханізму ре алізації за зна че но го
варіан та за без пе чен ня ви ко нан ня зо бов’язан ня. Відповідно до ст. 1 За ко ну Ук -
раїни «Про орен ду землі»7 орен да землі – це за сно ва не на до го ворі стро ко ве плат -
не во лодіння і ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою, не обхідною орен да реві для
про ве ден ня підприємниць кої та інших видів діяль ності. Тоб то орен да – це пев не
пра во орен да ря на во лодіння та ко ри с ту ван ня. Згідно із ст. 675 Цивільно го ко дек -
су та ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про за ста ву» 8 пред ме том за ста ви мо жуть бу ти май -
нові пра ва, які мо жуть бу ти відчу жені за ста во дав цем і на які мо же бу ти звер не не
стяг нен ня. За кон Ук раїни «Про іпо те ку» жод них особ ли во с тей для пе ре дачі «пра -
ва орен ди» в іпо те ку не вста нов лює, на томість прирівнює це пра во до не ру хо -
мості. Од нак ото тож ню ва ти «пра во орен ди» з об’єктом не ру хо мості, та за сто со -
ву ва ти до ньо го ана логічні пра ви ла на прак тиці є не мож ли вим.

Не вре гу ль о ва ним є пи тан ня підзем них об’єктів, та ких на при клад як підзем -
ний паркінг, погріб. Відповідно до ст. 79 Зе мель но го ко дек су Ук раїни, зе мель на
ділян ка як об'єкт пра ва вла сності, а от же й іпо те ки – це ча с ти на зе мель ної по -
верхні з ус та нов ле ни ми ме жа ми, пев ним міс цем роз та шу ван ня, з виз на че ни ми
що до неї пра ва ми. При цьо му пра во влас ності на зе мель ну ділян ку по ши рюється
в її ме жах на по верх не вий шар, а та кож на водні об'єкти, ліси і ба га торі чні на са д -
жен ня, які зна хо дять ся на цій зе мельній ділянці. Пра во влас ності на зе мель ну
ділян ку по ши рюється на простір, що зна хо дить ся над та під по верх нею ділян ки
на ви со ту і ча с ти ну, не обхідні для зве ден ня жит ло вих, ви роб ни чих та ін. будівель.
З на ве де но го мож на зро би ти вис но вок, що, відповідно до п. З ст. 79 Зе мель но го
ко дек су Ук раї ни підземні об'єкти не мо жуть бу ти пред ме том іпо те ки. Та ким чи -
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ном, погріб чи підзем ний паркінг під за ко но дав че виз на чен ня «не ру хо мості» не
підпа да ють, а зна чить, не мо жуть бу ти пред ме том іпо те ки.

Відповідно до ви мог чин но го за ко но дав ст ва об'єктом пра ва влас ності фізич -
них осіб, а от же, і пред ме том іпо те ки мо жуть бу ти ли ше ті зе мельні ділян ки, при -
ва ти зація яких не за бо ро не на Зе мель ним ко дек сом Ук раїни.

У пер шу чер гу це зе мельні ділян ки, що при ва ти зу ють ся гро ма дя на ми для
будівництва і об слу го ву ван ня жит ло во го бу дин ку, ве ден ня осо би с то го сільсько го
гос по дар ст ва, дач но го і га раж но го будівництва.

У влас ності гро ма дян мо жуть бу ти зе мельні ділян ки для ве ден ня фер мерсь ко -
го гос по дар ст ва, а та кож для здійснен ня підприємниць кої діяль ності, не пов'яза -
ної із сільсько го с по дар ським ви роб ництвом.

Об'єктом пра ва влас ності юри дич них осіб мо жуть бу ти такі зе мельні ділян ки:
– при зна чені для то вар но го сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва;
– які зна хо дять ся під об'єкта ми не ру хо мо го май на, що є власністю по купців

цих діля нок і пе ре бу ва ють у ко ри с ту ванні (в то му числі на умо вах орен ди) юри -
дич них і фізич них осіб;

– зе мельні ділян ки, на яких зна хо дять ся об'єкти не ру хо мо го май на гро ма дян і
юри дич них осіб, що не ма ють юри дич но оформ ле них до ку ментів на пра во ко ри -
с ту ван ня та ки ми зе ме льни ми ділян ка ми;

– вільні від за бу до ви зе мельні ділян ки, пра во влас ності на які на бу ваєгься на
кон ку рент них-за са дах;

– зе мельні ділян ки під об'єкта ми не за вер ше но го будівництва.
Ще од на про бле ма при іпо теці зе мель ної ділян ки пов'яза на з її цільо вим при -

зна чен ням. Цільо ве при зна чен ня зе мель ної ділян ки – це вста нов лені за ко но дав ст -
вом і кон кре ти зо вані від повідни ми ор га на ми вла ди до пу с тимі межі ви ко ри с тан ня
зе мель ної ділян ки гро ма дя на ми та юри дич ни ми осо ба ми. Цільо ве при зна чен ня
зе мель ної ділян ки мо же істот но впли ну ти на мож ливість її ви ко ри стан ня як га -
ран ту ван ня ви ко нан ня зо бов'язан ня іпо те ко дав ця, так і на мож ливість ре алізації
зе мель ної ділян ки для за до во лен ня ви мог кре ди торів9.

По-пер ше, як що зе мель на ділян ка, яка зна хо дить ся в іпо теці, на ле жить до зе -
мель сільсь ко го с по дарсь ко го при зна чен ня, то відповідно до ст. 133 Зе мель но го
ко дек су Ук раїни іпо те ко дер жа те лем та кої зе мель ної ділян ки мо же бу ти ли ше
банк, який має ліцензію на здійснен ня іпо те чних опе рацій. У ви пад ку звер нен ня
стяг нен ня на зе мель ну ділян ку сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, банк, як іпо -
те ко дер жа тель, не змо же от ри ма ти її у свою власність з ме тою ви ко нан ня іпо те -
ко дав цем ос нов но го зо бов'язан ня. Відповідно до ст. 130 Зе мель но го ко дек су Ук -
раїни на бу ва ча ми зе мель них діля нок сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня мо -
жуть бу ти ли ше гро ма дя ни Ук раїни, які ма ють сільсько го с по дарсь ку освіту або
досвід ро бо ти у сільсько му гос по дарстві чи зай ма ють ся ве ден ням то вар но го
сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва, та юри дичні осо би Ук раїни, ус та нов чи ми
до ку мен та ми яких пе ред ба че но ве ден ня сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва.

Більше то го, банк як іпо те ко дер жа тель не змо же ви ма га ти про да жу зе мель ної
ділян ки сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня як пред ме та іпо те ки без ура ху ван ня
пе ре важ но го пра ва на прид бан ня та ких зе мель у власність, відповідно до ст. 130
Зе мель но го ко дек су Ук раїни. Та ке пе ре важ не пра во ма ють гро ма дя ни Ук раїни, які
постійно про жи ва ють на те ри торії відповідної місце вої ра ди, де здійсню ється
про даж зе мель ної ділян ки, а та кож відповідні ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня.

Як що за цільо вим при зна чен ням пе ре да на в іпо те ку зе мель на ділян ка відне се -
на до та ких, які відповідно до зе мель но го за ко но дав ст ва мо жуть пе ре бу ва ти ли ше
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у влас ності гро ма дян, то у ви пад ку звер нен ня стяг нен ня на та ку ділян ку як на
пред мет іпо те ки, во на мо же бу ти відчу же на ли ше гро ма дя нам, а не юри дичній
особі.

До зе мель них діля нок, які мо жуть пе ре бу ва ти ли ше у влас ності гро ма дян, на -
ле жать ді лян ки, цільо вим при зна чен ням яких є: 

– будівництво та об слу го ву ван ня індивіду аль них жит ло вих бу динків та гос по -
дарсь ких спо руд (при са диб на зе мель на ділян ка); дач на зе мель на ділян ка; зе мель -
на ділян ка в са до во му то ва ристві;

– зе мель на ділян ка для ве ден ня осо би с то го сільсько го гос по дар ст ва.
І на впа ки, пе ре дані в іпо те ку зе мельні ділян ки, при зна чені для підприємниць -

кої діяль ності, не мо жуть бу ти про дані гро ма дя нам, які не за реєстро вані як
суб'єкти підприємниць кої діяль ності.

Але згідно діючо го за ко но дав ст ва, цільо ве при зна чен ня мож на зміни ти.
Зміна цільо во го при зна чен ня зе мель ної ділян ки здійснюється сільськи ми, се -

лищ ни ми, міськи ми ра да ми, рай он ни ми дер жадміністраціями. У рин ко вих умо -
вах та ке за ко но дав че за кріплен ня є фак то ром, який, бе зу мов но, стри мує вільний
рин ко вий обіг зе мель них діля нок, оскільки ко мерційні бан ки не наділені пра вом
зміню ва ти цільо ве при зна чен ня зе мель них діля нок. І впев не ності, що їхні кло по -
тан ня з цьо го пи тан ня бу дуть роз г ля нуті по зи тив но, ко ли зем ля пе рей де у їхню
власність, не має. При цьо му ри зи ки банків мо жуть бу ти над зви чай но ве ли ки ми,
оскільки звер ну ти стяг нен ня на та ку зе мель ну ділян ку і відчу жи ти її у по даль шо -
му, без зміни цільо во го при зна чен ня, прак тич но не мож ли во10. 

Слід звер ну ти ува гу і на те, що на сьо годні в країні прак тич но не ство ре на
відповідна інфра с т рук ту ра, спря мо ва на на за без пе чен ня ре алізації зе мель них
діля нок, які є пред ме том іпо те ки. Прак тич но не має прак ти ки ек с перт ної оцінки
іпо те ки зе мель них діля нок. Ор ганізація про ве ден ня при люд них торгів зе мель ни -
ми ділян ка ми, що пе ре бу ва ють в іпо теці прак тич но не виз на че на.

Ці та інші не доліки та про бле ми, бе зу мов но, ство рю ють пе ре по ни для кре ди -
ту ван ня під за ста ву землі.

Вирішен ня найбільш ак ту аль них про блем зе мель ної іпо те ки тісно пов’яза не з
вдо с ко на лен ням за ко но дав чої ба зи. Для роз вит ку і по вноцінно го функціону ван ня
зе мель них іпо теч них відно син важ ли во як найш вид ше виріши ти по ру шені про -
бле ми на за ко но дав чо му рівні. Вкрай не обхідним є вжит тя за ходів що до: роз гля -
ду мож ли во с тей до ст ро ко во го ска су ван ня об ме жень пра ва роз по ря д жен ня зе -
мель ною власністю; роз роб лен ня влас них схем дов го ст ро ко во го кре ди ту ван ня
під за ста ву землі; за вер шен ня фор му ван ня за ко но дав чої ба зи сто сов но за про ва д -
жен ня рин ку зе мель в Ук раїні.

1. За кон Ук раїни «Про іпо те ку»: 05.06.2003 р. №898-IV за ста ном на 21 черв ня 2010
ро ку / Вер хов на Ра да Ук раїни. – К.:Пар ла мент. Вид.-во, 2010. – 36 с. 2. Там са мо. 3.Зе -
мель ний ко декс Ук раїни від 25 жовт ня 2001 р. // ВВР Ук раїни. – 2002. – № 3-4. 4. Там са -
мо. 5. Про ство рен ня Дер жав но го зе мель но го бан ку: По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни // Офіційний Вісник Ук раїни. – 2012. –-№50.– С. 504. 6. Цивільний ко декс Ук раїни
від 16.01.2003 р., № 435-IV // Офіційний вісник Ук раїни. – 2003. – № 11. – Ст. 461. 7. Про
орен ду землі: За кон Ук раїни від 06.10.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 46. – Ст. 280. 8. Про за -
ста ву: За кон Ук раїни від 02.10.1992 р. // ВВР. –1992. – № 47. –Ст. 642. 9. Бе ре гу ля О.
Іпо теч не кре ди ту ван ня як банківська опе рація: те о ре тичні ос но ви й умо ви про ве ден ня /
О. Бе ре гу ля // Вісник Національ но го бан ку Ук раїни. – 2007. – № 10. – С. 46-48. 10. Мар -
чен ко В.М. Іпо те ка – аналіз, ко мен тарі, прак ти ка за сто су ван ня / Мар чен ко В.М. – X.,
2006. – С. 554.

250 Держава і право • Випуск 62



УДК 340.5, 347.73

Д. М. СТА РО ДУБ

ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС ПО ДАТ КО ВОЇ ДЕК ЛА РАЦІЇ: 
ПОРІВНЯЛЬ НИЙ АС ПЕКТ

Стат тя при свя че на досліджен ню те о ре тич них та прак тич них особ ли во с тей пра -
во во го ре гу лю ван ня по дат ко вої звітності та по дат ко вої дек ла рації і співвідно шен ню
цих по нять. На підставі порівняль но го аналізу пра во во го ста ту су по дат ко вої дек ла -
рації, про по нується виз на чен ня по дат ко вої дек ла рації як нор ма тив но закріпле ної фор -
ми обов’яз ко во го до ку мен ту плат ни ка по дат ку, що по дається до упов но ва же но го ор -
га ну з ме тою уз го д жен ня по дат ко во го зо бов’язан ня у виз на чені за ко ном стро ки.

Клю чові сло ва. ао дат ко ва звітність, по дат ко ва дек ла рація, пра во ве ре гу лю ван ня.

Ста ро дуб Д.М. Пра во вой ста тус на ло го вой дек ла ра ции: срав ни тель ный ас пект
Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию те о ре ти че с ких и прак ти че с ких осо бен но с тей

пра во во го ре гу ли ро ва ния на ло го вой от чет но с ти и на ло го вой дек ла ра ции, и со от но ше -
нию этих по ня тий. На ос но ва нии срав ни тель но го ана ли за пра во во го ста ту са на ло го -
вой дек ла ра ции, пред ла га ет ся оп ре ди ле ние на ло го вой дек ла ра ции как нор ма тив но ут -
верж ден ной фор мы обя за тель но го до ку мен та на ло го пла тель щи ка, ко то рый пре до -
став ля ет ся упол но мо чен но му ор га ну с це лью со гла со ва ния на ло го во го обя за тель ст ва в
оп ре де лен ные за ко ном стро ки.

Клю че вые сло ва: на ло го вая от чет ность, на ло го вая дек ла ра ция, пра во вое ре гу ли ро -
ва ние. 

Starodub Dmutro. The legal status of a tax declaration: a comparative aspect 
This article is concerned with the research of theoretical and practical peculiarities of

legal regulation of tax accounts and tax declaration, and brings into correlation these notions.
As a result of the comparative analysis of legal status of tax declaration, we suggest to define
it as a standard form and compulsory document of taxpayers which is presented to authorized
organ in order to determine tax liability in legally defined terms.

Key words: tax accounts, tax declaration, legal regulation.

Стрімкий роз ви ток подій в еко номічній сфері та де що стри ма ний роз ви ток в
соціальній сфері на шої дер жа ви не мо же за ли ши ти ся не поміче ним з бо ку пра во -
во го ре гу лю ван ня. Ре фор му ван ня си с те ми опо дат ку ван ня відбу вається на грунті
еко номічної кри зи, що не одмінно по тре бує мобілізації всіх ре сурсів та за без пе -

© СТА РО ДУБ Дми т ро Ми ко лай о вич – мо лод ший на уко вий співробітник На уко во-
дослідно го цен т ру з про блем опо дат ку ван ня Національ но го універ си те ту ДПС Ук раїни
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чен ня за ходів для по кра щен ня ста но ви ща плат ників по датків. По шук но вих баз
опо дат ку ван ня по тре бує от ри ман ня мак си маль ної кількості інфор мації про те ра -
зом з тим і цінності та еко номічності її от ри ман ня. Од ним із за собів от ри ман ня
інфор мації з ме тою опо дат ку ван ня є по дат ко ва дек ла рація.

По нят тя по дат ко вої дек ла рації до сить силь но ево люціону ва ло в на прям ку
збільшен ня йо го змісту. Так з про стої за яви в якій плат ник по дат ку за вла сним ба -
жан ням повідо мляв про свої до хо ди, во на ста ла до ку мен том вста нов ле ної за ко -
ном фор ми, обов’яз ко вим до по дан ня по дат ко вим ор га нам та од но час но пра во вим
яви щем, що має вла с ти вості юри дич но го фак ту, тоб то на підставі по дат ко вої дек -
ла рації ви ни кає, змінюється та при пи няється обов’язок спла ти по дат ку. За до по -
мо гою по дат ко вої дек ла рації виз на чається не ли ше об’єкт опо дат ку ван ня, а й
мож ливість от ри ман ня по дат ко вих пільг, відшко ду ван ня ПДВ, звільнен ня від
спла ти аван со во го вне ску з по дат ку на при бу ток.

Пра во ве ре гу лю ван ня ста ту су по дат ко вої дек ла рації по тре бує де таль но го
досліджен ня, як один із ефек тив них спо собів закріплен ня по дат ко вих пра -
вовідно син, що в пев но му сенсі зу мов лює ви ник нен ня де мо кра тич них відно син
між дер жа вою та гро ма дя ни ном, є од но час но засвідчен ням волі плат ни ка по -
датків і фіксацією обов’яз ку дер жа ви пе ред гро ма дя на ми.

Досвід Ук раїни, по ки що, є не до статнім для раціональ но го впли ву на най -
цікавішу, для суспільства сфе ру пра вовідно син – опо дат ку ван ня. Ак ту аль ним для
вітчиз ня но го за ко но дав ця є досліджен ня норм, що вже діють в країнах зі схо жи -
ми вихідни ми про бле ма ми пра во во го ре гу лю ван ня. Та ки ми країна ми без сумнівно
є країни по ст ра дянсь ко го про сто ру, зо к ре ма, Ка зах ста ну, Біло русії та Російської
фе де рації та інших країн учас ниць Со ю зу Не за леж них Дер жав (далі СНД). 

Досліджен ня те о ре тич них та прак тич них пи тань пра во во го ре гу лю ван ня по -
дат ко вої звітності висвітлені в пра цях як вітчиз ня них так і за кор дон них фахівців
пра ва М.П. Ку че ря вен ка, І.Є. Кри ниць ко го, К.І. Швабія, И.И. Ку че ро ва, Д.В. Вин -
ниць ко го, Е.В По ро хо ва, С.В. Ша хо ва, Т.О. Про цен ка, О.А. Лу ка ше ва. Про те, по -
дат ковій дек ла рації, як ос нов но му еле мен ту пра во во го ре гу лю ван ня по дат ко вої
звітності, не бу ло приділе но до стат ньої ува ги, що і ста ло при чи ною на шо го
досліджен ня.

Обов’язок спла чу ва ти по дат ки, як мо раль ний так і ма теріаль ний, по кла де но
на гро ма дян Кон сти туцією Ка зах ста ну ст. 35, Біло русії ст.56, Російської фе де рації
ст.57, Азер бай д жа ну ст.73, Та д жи ки с та ну ст.43, і тільки Кон сти туцією Ук раїни в
дру го му аб заці статті 67, кон кре ти зо ва но, що усі гро ма дя ни щорічно по да ють до
по дат ко вих інспекцій за місцем про жи ван ня дек ла рації про свій май но вий стан та
до хо ди за ми ну лий рік у по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном1. Та ким чи ном нор мою
пря мої дії виз на чається обов’яз ковість по дан ня дек ла рації всіма гро ма дя на ми, ор -
ган до яко го по дається, дані які во на по вин на місти ти, та період за який по -
дається. 

По дат ко ва дек ла рація на ле жить до до ку ментів по дат ко вої звітності. На уковці
на су час но му етапі роз гля да ють по дат ко ву звітність як ма теріаль не та про це су -
аль не яви ще. З точ ки зо ру ма теріаль но го пра ва «по дат ко ва звітність» – це до ку -
мент плат ни ка по датків, який вклю чає роз ра хун ки, по дат кові дек ла рації по кож -
но му ви ду по дат ку та іншо го обов’яз ко во го пла те жу, до дат ки до роз ра хунків і по -
дат ко вих дек ла рацій, які скла да ють ся за за твер д же ни ми відповідни ми фор ма ми2.
Та ке виз на чен ня ха рак те ри зує звітність ли ше як фор му до ку мен та, що йо го плат -
ник по дає до ор га ну по дат ко вої служ би, відповідно до вста нов ле но го за ко ном
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обов’яз ку. Схо жої дум ки до три му ють ся Ку жель ний М.В., та Єфімен ко Т.І., які
роз гля да ють по дат ко ву звітність як су купність звітних до ку ментів (дек ла рацій,
роз ра хунків, довідок, звітів, відо мо стей то що), які по да ють ся плат ни ка ми по -
датків до дер жав них по дат ко вих ор ганів у терміни, вста нов лені за ко но дав ст вом3. 

О. Ногіна ствер д жує, що по дат ко ва звітність є єди ною си с те мою да них (по -
каз ників) про об'єкти опо дат ку ван ня, про стро ки і су ми спла че них по датків і
зборів, по дат ко вих пільг та інших да них, пов'яза них із об ра ху ван ням і спла тою
по датків і зборів, яка пред став ляється плат ни ком (по дат ко вим аген том або плат -
ни ком збо ру) по датків до по дат ко вих ор ганів у ви гляді на леж ним чи ном за пов не -
них за вста нов ле ни ми фор ма ми до ку ментів4. 

З точ ки зо ру при хиль ників по дат ко во го про це су, по дат ко ва звітність – це су -
купність дій плат ни ка по датків (або осо би що йо го пред став ляє) і по дат ко во го ор -
га ну зі скла дан ня, ве ден ня та по дан ня до ку ментів ус та нов ле ної фор ми, які
містять ре зуль та ти діяль ності плат ни ка по дат ку, йо го май но вий стан, і фіксу ють
про цес на ра ху ван ня по дат ку, а та кож су му, що підля гає сплаті до бю д же ту5. Та кої
дум ки до три му ють ся М.П. Ку че ря вен ко, І.Є. Кри ниць кий, Ге га П.Т. Це виз на чен -
ня де таль но роз кри ває по нят тя по дат ко вої звітності, як ди намічне яви ще, що ок -
рес лює різні про це ду ри пов’язані з ви ко нан ням обов’яз ку по дан ня по дат ко вої
звітності. 

Та ка різни ця по глядів за зви чай зна хо дить своє відо б ра жен ня в нор ма тив но-
пра во вих ак тах з пи тань опо дат ку ван ня, про те незмінни ми є ос новні прин ци пи
си с те ми опо дат ку ван ня, що доз во ляє вста нов лю ва ти певні за ко номірності і в по -
бу дові по дат ко вих дек ла рацій.

По дат ко ва звітність має свої прин ци пи по бу до ви, що зна хо дять своє ви ра жен -
ня в про це ду рах та до ку мен тах. Відповідно мож ли во виділи ти за гальні та
спеціальні прин ци пи по дат ко вої звітності. До за галь них на ле жать ба зові для си с -
те ми опо дат ку ван ня прин ци пи за кон ності, за галь ності, зруч ності, рівності, спра -
вед ли вості, еко номічності, ней т раль ності, стабільності, пре зумпції пра вомірності
дій плат ни ка по датків, об’єктив ності. Спеціальні прин ци пи пов’язані зі змістом
по дат ку, ме то ди кою йо го об ра ху ван ня та спла ти. Та ки ми прин ци па ми є прин цип
дек ла ру ван ня по дат ко во го обов’яз ку, прин цип спла ти по дат ку че рез по дат ко вих
агентів чи осо би с то, прин ци пи послідо вності, прин цип відповідності та обґрун -
то ва ності да них. Це є не по вний пе релік прин ципів по дат ко вої звітності, що зу -
мов лю ють ся особ ли во с тя ми підхо ду до виз на чен ня по дат ко вої звітності
національ ни ми за ко но дав ст ва ми країн СНД.

На прак тиці по нят тя «по дат ко ва звітність» та «по дат ко ва дек ла рація» мо жуть
виз на ча ти ся як май же то тожні по нят тя, при цьо му більш ши ро кий термін «по дат -
ко ва звітність» замінюється виз на чен ням «по дат ко ва дек ла рація».

Вітчиз ня ний за ко но да вець не дає виз на чен ня «по дат ко вої звітності» як ок ре -
мо го по нят тя, на томість Гла ва 2 По дат ко во го ко дек су Ук раїни но сить на зву «По -
дат ко ва звітність», а п. 46.1. ст. 46 дає на ступ не виз на чен ня: по дат ко ва дек ла рація,
роз ра ху нок – до ку мент, що по дається плат ни ком по датків (у то му числі відо крем -
ле ним підрозділом у ви пад ках, виз на че них цим Ко дек сом) кон тро лю ю чо му ор га -
ну у стро ки, вста нов лені за ко ном, на підставі яко го здійснюється на ра ху ван ня
та/або спла та по дат ко во го зо бов'язан ня, чи до ку мент, що свідчить про су ми до хо -
ду, на ра хо ва но го (вип ла че но го) на ко ристь плат ників по датків – фізич них осіб, су -
ми ут ри ма но го та/або спла че но го по дат ку6 . Та ким чи ном об’єдна но виз на чен ня
по дат ко ва дек ла рація та роз ра ху нок. 
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По дат ко ве за ко но дав ст во Ре с публіки Ка зах стан дає виз на чен ня по дат ко вої
звітності як до ку мен ту плат ни ка по датків (по дат ко во го аген та), на да ний в ор га ни
по дат ко вої служ би у відповідності з по ряд ком, вста нов ле ним цим ко дек сом, який
містить дані про плат ни ка по датків, про об’єкти опо дат ку ван ня і (або) об’єкти
пов’язані з опо дат ку ван ням, а та кож про об ра ху ван ня по дат ко вих зо бов’язань,
обов’яз ко вих пенсійних внесків та соціаль них відра ху вань7. За цією ж стат тею
виз на чається, що до по дат ко вої звітності на ле жить по дат ко ва дек ла рація та роз -
ра ху нок.

Відповідно до статті 85 По дат ко во го ко дек су Кир гиз ста ну по дат ко ва звітність
є пись мо вим або еле к трон ним до ку мен том плат ни ка по датків по да ним до по дат -
ко во го ор га ну у відповідності з по ряд ком вста нов ле ним Ко дек сом, який містить
інфор мацію про розміри по дат ко во го зо бов’язан ня а та кож дані не обхідні для виз -
на чен ня по дат ко во го зо бов’язан ня8. Так за ко но да вець Кир гиз ста ну фіксує мож -
ливість по дан ня по дат ко вої звітності в еле к трон но му ви гляді, про те по нят тя по -
дат ко вої дек ла рації відно сить ся до підза кон них нор ма тив них актів з при во ду
вста нов лен ня фор ми звітності.

По нят тя по дат ко вої звітності відсутнє в по дат ко во му ко дексі Російської Фе де -
рації, про те виділе но розділ «По дат ко ва дек ла рація і кон троль» в ст.80 яко го виз -
на чається по нят тя по дат ко вої дек ла рації та роз ра хун ку9. Та кож це виз на чен ня
відсутнє і в по дат ко во му ко дексі Ре с публіки Біло русь.

В си лу те о ре тич них чи прак тич них при чин за ко но дав ст вом не всіх країн учас -
ниць СНД дається виз на чен ня «по дат ко ва звітність». Оче вид ним є те, що по нят -
тя «по дат ко вої дек ла рації» за ко номірно асоціюється з по дат ко вою звітністю, як
до ку мен том що най кра ще відо б ра жає її зміст та прин ци пи, а то му ці два виз на -
чен ня на прак тиці є май же то тож ни ми (див. табл. 1). 

Хо ча по нят тя є схо жи ми в нор ма тив но-пра во вих ак тах, та не слід за бу ва ти, що
по дат ко ва звітність є на ба га то шир шим по нят тям, що вклю чає в се бе як один з
еле ментів і по дат ко ву дек ла рацію. Найбільш де таль ний пе релік до ку ментів по -
дат ко вої звітності на те ре нах СНД закріпле но в но во му По дат ко во му ко дексі Та -
д жи ки с та ну прий ня то му 17.09.2012 ро ку. Так згідно п.2 ст. 50 ПК Та д жи ки с та ну
по дат ко ва звітність скла дається з11:

– по дат ко вих дек ла рацій, роз ра хунків, відо мо стей, підля га ю чих скла дан ню
плат ни ком по датків по кож но му ви ду по дат ку;

– за яв про взят тя на облік або пе ре ході на інший по дат ко вий ре жим;
– за яв про взят тя на облік як плат ників ПДВ;
– за яв на за сто су ван ня до го ворів про уник нен ня подвійно го опо дат ку ван ня та

інших міжна род них пра во вих актів, пов’яза них з пи тан ня ми опо дат ку ван ня;
– річної бух гал терсь кої звітності, ма теріалів про ве де них ау ди торсь ких пе -

ревірок плат ни ка по датків, пе ред ба че них стан дар та ми ау ди ту;
– Ста ту ту юри дич ної осо би, по ло жен ня філії або пред став ництва юри дич ної

осо би, в то му числі рішен ня про їх зміну;
– відо мості про відо крем лені підрозділи;
– Копії рішен ня про ліквідацію чи ре ор ганізацію юри дич ної осо би, або про

бан крут ст во;
– відо мості про відкрит тя ра хунків в кре дит них ор ганізаціях;
– відо мості про зовнішньо е ко номічну діяльність;
– відо мості про от ри ман ня ліцензії на здійснен ня ок ре мих видів діяль ності;
– відо мо стей про от ри ман ня сер тифіка та на зем ле ко ри с ту ван ня і (або) іншо го

до ку мен ту, що на дає пра во на ко ри с ту ван ня зем лею;
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– іншої до ку мен тації, що підля гає скла дан ню та по дан ню в ор га ни по дат ко вої
служ би.

А.В. Бриз галін ви хо дя чи з виз на чен ня по дат ко вої звітності як су куп ності по -
дат ко вих до ку ментів виділяє чо ти ри гру пи по дат ко вих до ку ментів12:

– роз ра хун ко во-дек ла ра тив на до ку мен тація;
– довідко ва до ку мен тація;
– обліко ва до ку мен тація;
– по дат кові повідо млен ня;
О. А. Ногіна за функціональ ним при зна чен ням виділяє: дек ла рації; до ку мен -

ти, що виз на ча ють і ко ре гу ють на ра ху ван ня по дат ку; по дат кові повідо млен ня ви -
мо ги13.

Так ми ба чи мо, що по дат ко ва звітність яв ляє со бою си с те му інфор маційних,
пра во вста нов лю ю чих та пра вовіднов лю ю чих до ку ментів не обхідних для оцінки
ре зуль та тив ності діяль ності по дат ко вих ор ганів та суб’єктів гос по да рю ван ня,
пра виль ності на ра ху ван ня по датків.

По дат ко ва дек ла рація, як до ку мент, має свою кон крет но виз на че ну фор му, що
за ле жить від по дат ку, си с те му да них не обхідну для за пов нен ня, до дат ки, що є
невід’ємною ча с ти ною по дат ко вої дек ла рації, стро ки по дан ня, по ря док за пов нен -
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Таб ли ця 1. (таб ли ця скла де на ав то ром10)

Ст. 43 
По дат ко вий ко декс
Ре с публіки 
Уз бе ки с тан

На ло го вая от чет ность – до ку мент на ло го пла тель щи ка, ко то -
рый вклю ча ет в се бя рас че ты и на ло го вые дек ла ра ции по каж до -
му ви ду на ло га и дру го го обя за тель но го пла те жа или по вы пла -
чен ным до хо дам, а так же при ло же ния к рас че там и на ло го вым
дек ла ра ци ям, со став ля ет ся по фор ме, ут верж да е мой Го су дар ст -
вен ным на ло го вым ко ми те том Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан и Ми ни -
с тер ст вом фи нан сов Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан.

ч.1 ст.80 
На ло го вый ко декс
Рос сий ской 
Фе де ра ции

1. На ло го вая дек ла ра ция пред став ля ет со бой пись мен ное
заяв ле ние или за яв ле ние, со став лен ное в эле к трон ной фор ме и
пе ре дан ное по те ле ком му ни ка ци он ным ка на лам свя зи с при ме -
не ни ем уси лен ной ква ли фи ци ро ван ной эле к трон ной под пи си,
на ло го пла тель щи ка об объ ек тах на ло го об ло же ния, о по лу чен -
ных до хо дах и про из ве ден ных рас хо дах, об ис точ ни ках до хо дов,
о на ло го вой ба зе, на ло го вых льго тах, об ис чис лен ной сум ме на -
ло га и (или) о дру гих дан ных, слу жа щих ос но ва ни ем для ис чис -
ле ния и уп ла ты на ло га.

ч.1 ст. 63 
На ло го вый ко декс
Ре с пуб ли ки 
Бе ла русь

На ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) при зна ет ся пись мен ное
за яв ле ние пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли ца) на блан ке ус та -
нов лен ной фор мы о по лу чен ных до хо дах и об осу ще ств лен ных
рас хо дах, ис точ ни ках до хо дов, о на ло го вых льго тах и об ис чис -
лен ной сум ме на ло га, сбо ра (по ш ли ны) и (или) о дру гих дан -
ных, не об хо ди мых для ис чис ле ния и уп ла ты на ло га, сбо ра (по -
ш ли ны).

ч.1 ст. 50 
На ло го вый ко дек с
Ре с пуб ли ки 
Та д жи ки с тан

На ло го вая от чет ность пред став ля ет со бой до ку мен та цию,
ко то рая вклю ча ет в се бя за яв ле ния, рас че ты и дек ла ра ции по на -
ло го об ла га е мым ре жи мам, каж до му ви ду на ло га или по вы пла -
чен ным до хо дам, а так же при ло же ния к рас че там и на ло го вым
дек ла ра ци ям, со став ля е мые в ус та нов лен ном по ряд ке.



ня та по дан ня до по дат ко вих ор ганів. По дат ко ва дек ла рація за зви чай містить пе -
релік всіх ос нов них да них не обхідних для об чис лен ня та на ра ху ван ня по дат ку. 

Ок ре мо слід за зна чи ти, що по дат ко ва дек ла рація та роз ра ху нок є різни ми до -
ку мен та ми та ма ють своє при зна чен ня та ви о крем ленні як такі в по дат ко во му за -
ко но давстві країн СНД. Так, ПК РФ містить ок ремі виз на чен ня для дек ла рації,
роз ра хун ку аван со во го пла те жу та роз ра хун ку збо ру. Ос нов ною відмінною ри сою
у виз на ченні дек ла рації виз на чається інфор мація про до хо ди та ви т ра ти, тоді як
роз ра ху нок фіксує ли ше пев ний ас пект, на при клад, на ра ху ван ня до хо ду на ко -
ристь плат ни ка по дат ку та су ми ут ри ман ня з ньо го по дат ку (роз ра ху нок за фор -
мою 1ДФ).

П.1.4 інструкції по за пов нен ню по дат ко вої дек ла рації на до хо ди фізич них осіб
РФ пе ред ба че но, що по дат ко ва дек ла рація на до хо ди фізич них осіб за пов нюється
на підставі по каз ників, що бе руть ся із довідок про до хо ди і ут ри мані су ми по -
датків, ви дані по дат ко ви ми аген та ми на ви мо гу плат ни ка по датків, роз ра хун ко -
вих, платіжних та інших до ку ментів на яв них у плат ни ка по дат ку, а та кож здійсне -
них на підставі вка за них до ку ментів роз ра хунків14. Да не по ло жен ня при сутнє та -
кож в по ряд ку за пов нен ня по дат ко вих дек ла рацій інших країн СНД, що доз во ляє
ствер д жу ва ти про знач ний вміст інфор мації та до три ман ня прин ци пу обґрун то ва -
ності при за пов ненні дек ла рації.

Та ким чи ном, мо же мо кон ста ту ва ти, що в по дат ко во му за ко но давстві країн
СНД не має єди но го підхо ду що до виз на чен ня по нять «по дат ко ва звітність» та
«по дат ко ва дек ла рація». Про те од но знач но мо же мо те о ре тич но виз на чи ти дру ге
по нят тя вуж чим за своїм змістом та зна чен ням, так як по дат ко ва звітність є по нят -
тям більш ди намічним та ха рак те ри зує су купність про це дур пов’яза них з низ кою
звітних до ку ментів. Про те на прак тиці ці по нят тя ото тож ню ють ся, що на на шу
дум ку, не є по мил ко вим а ли ше ви хо дить із змісту по дат ко вої звітності, яка фор -
мується на підставі за галь них прин ципів си с те ми опо дат ку ван ня країн СНД. На
підставі ви ще с ка за но го мо же мо за про по ну ва ти на ступ не виз на чен ня по нят тя «по -
дат ко вої дек ла рації», – нор ма тив но закріпле ної фор ми, обов’яз ко во го до ку мен ту
плат ни ка по дат ку, що по дається до упов но ва же но го ор га ну з ме тою уз го д жен ня
по дат ко во го зо бов’язан ня у виз на чені за ко ном стро ки.

Пра во вий ста тус по дат ко вої дек ла рації виз на чається на ступ ним чи ном:
– виз на че на Ко дек сом, тоб то нор ма тив но закріпле на.
– вста нов ле но обов’яз кові реквізи ти по дат ко вої дек ла рації;
– має до дат ки та роз ра хун ки, що є невід’ємною ча с ти ною дек ла рації;
– не вва жа ти меть ся по дат ко вою дек ла рацією до ку мент що не відповідає нор -

ма тив но вста нов ле ним ви мо гам що до реквізитів та по дан ня;
– фор ма вста нов ле на упов но ва же ним ор га ном – Міністер ст вом до ходів і

зборів Ук раїни, та обов’яз ко во оп ри люд нюється;
– обов’яз ко во прий мається упов но ва же ним ор га ном без по пе ред ньої пе -

ревірки;
– обов’яз ко во завіре ний упов но ва же ни ми осо ба ми до ку мент;
– по дається осо би с то, чи че рез пред став ни ка;
– за пов не ний в па пе ро во му чи еле к трон но му ви гляді до ку мент;
– по дається у вста нов лені за ко но дав ст вом стро ки;
– за не по дан ня, не вчас не по дан ня по дат ко вої дек ла рації за сто со вується

відповідальність;
– дані дек ла рації є підста вою для спла ти по датків, за сто су ван ня пільг та у разі

ви яв лен ня по ру шень – за сто су ван ня санкцій.
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fl/fl_ndfl/fl_dekl_dox
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УДК 349.6 + 346.34

В. А. ЗУЄВ

ПРА ВОВІ ПРО БЛЕ МИ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ДЕР ЖАВ НО-ПРИ ВАТ НО ГО
ПАРТ НЕР СТ ВА В СФЕРІ ПО ВО Д ЖЕН НЯ З ВІДХО ДА МИ

Досліджен ню ок ремі пи тан ня ре алізації в Ук раїні дер жав но-при ват но го парт нер -
ст ва. Про сте же но сфе ри та мож ли вості за сто су ван ня дер жав но-при ват но го парт -
нер ст ва в еко логічній сфері. Про аналізо ва но про бле ми ре алізації За ко ну Ук раїни «Про
дер жав но-при ват не парт нер ст во» в сфері по во д жен ня з відхо да ми. Про аналізо ва но
пер спек ти ви роз ши рен ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в сфері по во д жен ня з
відхо да ми та за про по но ва но зміни до за ко но дав ст ва. Роз г ля ну то пер спек ти ви фінан -
су ван ня про ектів дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в рам ках ре алізації еко номічно го
ме ханізму охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

Клю чові сло ва: відхо ди, по во д жен ня з відхо да ми, дер жав но-при ват не парт нер ст -
во, еко номічний ме ханізм охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

Зу ев В.А. Пра во вые про бле мы обес пе че ния го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва в сфе ре об ра ще ния с от хо да ми

Ис сле до ва ны от дель ные во про сы свя зан ные с ре а ли за ци ей в Ук ра и не го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва. Про ана ли зи ро ва ны сфе ры и воз мож но с ти при ме не ния го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в эко ло ги че с кой сфе ре. Рас смо т ре ны про бле мы ре -
а ли за ции За ко на Ук ра и ны «О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве» в сфе ре об ра ще -
ния с от хо да ми. Про ана ли зи ро ва ны пер спек ти вы рас ши ре ния го су дар ст вен но-ча ст но -
го парт нер ст ва в сфе ре об ра ще ния с от хо да ми и пред ло же ны из ме не ния в за ко но да -
тель ст во. Рас смо т ре ны пер спек ти вы фи нан си ро ва ния про ек тов го су дар ст вен но ча -
ст но го парт нер ст ва в рам ках ре а ли за ции эко но ми че с ко го ме ха низ ма ох ра ны ок ру жа ю -
щей при род ной сре ды.

Клю че вые сло ва: от хо ды, об ра ще ние с от хо да ми, го су дар ст вен но-ча ст ное парт -
нер ст во, эко но ми че с кий ме ха низм ох ра ны ок ру жа ю щей при род ной сре ды.

Zuiev Vitalii. Legal issues of ensuring public and private partnership in the field of
waste management

The article is devoted to the research of specific issues related to the implementation of
public and private partnership in Ukraine. It is traces the scope and possibilities of public and
private partnership in the environmental field. The problems of implementing the Law of
Ukraine “On public and private partnership” in the field of waste management are examined.
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It is also analyzed the prospects for expansion of public and private partnership in the field of
waste management and proposed changes to the legislation. The prospects of financing the
projects of public and private partnerships in the framework of the economic mechanism of
environmental protection are considerer.

Key words: waste, waste management, public and private partnership, economic mecha-
nism of environmental protection.

Прий нят тя в 2010 році За ко ну Ук раїни «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во»
ста ло чер го вою спро бою поєдна ти на взаємо вигідних за са дах гос по дарські, інве -
с тиційні, фінан сові, уп равлінські та інші відно си ни в ціло му ряді над зви чай но
важ ли вих як з еко номічної так і соціаль ної точ ки га лу зей на род но го гос по дар ст -
ва. Ра зом з тим, за своїм ха рак те ром за зна че ний за кон є рам ко вим в цій сфері,
який вста нов лює за гальні за са ди за сто су ван ня цьо го парт нер ст ва та прин ци пи
йо го ре алізації. В та кий спосіб ефек тивність ре алізації дер жав но-при ват но го
парт нер ст ва за ле жить від по даль шої діяль ності за ко но дав ця, ор ганів вла ди,
суб’єктів гос по да рю ван ня, а та кож гро мадсь кості що до їх здійснен ня в ок ре мих
сфе рах гос по да рю ван ня.

Слід відміти ти, що ре алізація да но го За ко ну має над зви чай но ве ли ке зна чен -
ня для ре гу лю ван ня еко логічних та при род но ре сур со вих відно син, оскільки знач -
на ча с ти на видів діяль ності, в яких пе ред ба чається мож ливість ре алізації дер жав -
но-при ват но го парт нер ст ва, пря мо або до тич но ле жить в сфері їх пра во во го ре гу -
лю ван ня. Зо к ре ма се ред них мож на виділи ти по шук, розвідку ро до вищ ко рис них
ко па лин та їх ви до бу ван ня; будівництво та/або ек сплу а тація інфра с т рук тур них
об’єктів; збір, очи щен ня та роз поділен ня во ди; за без пе чен ня функціону ван ня зро -
шу валь них і осу шу валь них си с тем; об роб лен ня відходів то що.

За зна че ний За кон мо же ор ганічно впи са тись в ту кон цепцію пе ре хо ду від пе -
ре важ но адміністра тив них до еко номічних ва желів уп равління, яка вже три ва лий
час з пе ремінним успіхом ре алізується в еко логічній сфері. Ди намічність пра во -
то вор чих та пра во за с то сов них про цесів ви ма гає постійно го аналізу відно син, що
скла да ють ся в тій чи іншій сфері та адек ват но го ре а гу ван ня на них. Од ним з та -
ких мо ментів, в кон тексті за сто су ван ня зга ду ва но го За ко ну, є пи тан ня ефек тив -
ності дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в сфері по во д жен ня з відхо да ми.

Зва жа ю чи на ви ще ви кла де не, ме тою да ної статті є про ве ден ня аналізу мож ли -
во с тей ре алізації про ектів дер жав но-при ват но го парт нер ст во в сфері по во д жен ня
з відхо да ми, пер спек тив йо го роз ши рен ня та фор му лю ван ня на підставі та ко го
аналізу зміни до за ко но дав ст ва про дер жав но-при ват не парт нер ст во. Крім то го,
од ним із за вдань, яке вирішується статті є аналіз пер спек тив фінан су ван ня та ких
про ектів в рам ках ре алізації еко номічно го ме ханізму охо ро ни на вко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща.

Не обхідно за зна чи ти, що пи тан ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва, по во д -
жен ня з відхо да ми та за сто су ван ня еко номічних ме ханізмів охо ро ни на вко лиш нь -
о го при род но го се ре до ви ща вже бу ли об’єкта ми досліджен ня ціло го ря ду вче них.
Так, ком плекс но пи тан ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва, в то му числі і в еко -
логічній сфері, досліджу ва лись в ро бо тах О.В. Ша по ва ло вої1. Пи тан ня по во д жен -
ня з ок ре ми ми ви да ми відходів ком плекс но або фраг мен тар но досліджу ва лось
Г.І. Ба люк, Н.О. Мак си мен це ва, В.О. Юре с кул2. Про бле ми фінан су ван ня при ро -
до охо рон них за ходів та функціону ван ня еко номічно го ме ханізму охо ро ни на вко -
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща бу ли об’єктом ґрун тов но го досліджен ня про -
ве де но го В.В. Ко с тиць ким3. Ра зом з тим, за зна чені досліджен ня, а та кож інші еко -
ло го-пра вові досліджен ня, що бу ли про ве дені В.І. Ан д рей це вим, А.Г. Боб ко вою,
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А.П. Ге ть ма ном, Н.Р Ма ли ше вою, Ю.С. Шем шу чен ко не ак цен ту ють ся на пи тан -
нях ефек тив ності дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в сфері по во д жен ня з відхо -
да ми, а ли ше ство рю ють ба зис та ме то до логічну ба зу досліджен ня цієї про бле ма -
ти ки.

Прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во» по вин но
бу ло спри я ти ак тивізації діяль ності в цій сфері спря мо ва ної на ефек тив не
вирішен ня еко номічних про блем функціону ван ня соціаль но-зна чу щих об’єктів, а
та кож об’єктів,що ма ють важ ли ве еко номічне зна чен ня, в умо вах об ме же них
фінан со вих мож ли во с тей. На разі, ще ра но го во ри ти про йо го ефек тивність,
оскільки ек с пертні оцінки в цій сфері є різни ми. Од нак, відповідно до інфор мації
Міністер ст ва еко номічно го роз вит ку і торгівлі в Ук раїні на кінець черв ня (за 2
квар та ли 2013 ро ку) у рам ках дер жав но-при ват но го парт нер ст ва (ДПП) роз по ча -
та ре алізація 160 про ектів. Во ни ре алізу ють ся у різних сфе рах гос по дарсь кої
діяль ності, зо к ре ма, 71 про ект сто сується во до по с та чан ня (44% від ук ла де них
угод), 32 – ви роб ництва, транс пор ту ван ня і по ста чан ня теп ла, 16 про ектів –
будівництва та ек сплу а тації транс порт ної інфра с т рук ту ри (в то му числі морсь ких
і річко вих портів), 9 про ектів ре алізу ють ся у сфері ту риз му, відпо чин ку, ре к ре ації,
куль ту ри та спор ту, ще 8 – у га лузі ге о ло го розвідки та ви до бу ван ня ко рис них ко -
па лин, 7 про ектів на прав лені на об роб лен ня відходів, по 3 ре алізу ють ся у сфе рах
охо ро ни здо ров'я та енер ге ти ки4. Та ким, чи ном ре алізація про ектів відбу вається
за всіма на прям ка ми виз на че ни ми за ко ном. При цьо му ос нов ною фор мою
співробітництва між дер жав ним та при ват ним сек то ра ми за ли шається кон цесія.
Ре ш та про ектів дер жав но-при ват но го парт нер ст ва ре алізується на підставі до го -
ворів про спільну діяльність що до об’єктів дер жав ної (ко му наль ної) влас ності,
орен ди, а та кож пай о вої участі.

Ра зом з тим, слід відміти ти, що не зва жа ю чи на ве ли кий по тенціал для
співробітництва пи тан ня дер жав но-при ват но го співробітництва в по во д жен ня з
відхо да ми не на бу ли знач но го роз вит ку та скла да ють не ве лич ку ча с ти ну ук ла де -
них до го ворів. При чи ни та ко го ігно ру ван ня мо жуть хо ва тись в за ко но давстві. Так,
За ко ном Ук раїни «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во» в статті 4 при виз на ченні
сфер за сто су ван ня та ко го парт нер ст во за зна че но й та ку як об роб лен ня відходів5.
Фак тич но це є єди ною згад кою в за коні, але на разі існує ри зик що до то го, що са -
ме в такій ре дакції ефек тивність та ко го парт нер ст ва мо же бу ти мінімаль ною.

Для де мон ст рації цьо го не обхідно звер ну тись до ос нов но го за ко ну, який ре гу -
лює пи тан ня по во д жен ня з відхо да ми. В пре ам булі За ко ну Ук раїни «Про відхо ди»
за зна че но, що: «Цей За кон виз на чає пра вові, ор ганізаційні та еко номічні за са ди
діяль ності, пов'яза ної із за побіган ням або змен шен ням об сягів ут во рен ня
відходів, їх зби ран ням, пе ре ве зен ням, зберіган ням, сор ту ван ням, об роб лен ням,
утилізацією та ви да лен ням, знеш ко д жен ням та за хо ро нен ням, а та кож з відвер -
нен ням не га тив но го впли ву відходів на на вко лишнє при род не се ре до ви ще та здо -
ров'я лю ди ни на те ри торії Ук раїни»6. Далі в статті 1 при роз’яс ненні за сто су ван -
ня ок ре мих термінів за зна чається, що «об роб лен ня (пе ре роб лен ня) відходів –
здійснен ня будь-яких тех но логічних опе рацій, пов'яза них із зміною фізич них,
хімічних чи біологічних вла с ти во с тей відходів, з ме тою підго тов ки їх до еко -
логічно без печ но го зберіган ня, пе ре ве зен ня, утилізації чи ви да лен ня».

Та ким чи ном, з не зовсім зро зумілих мірку вань в За коні Ук раїни «Про дер жав -
но-при ват не парт нер ст во» відки ну то цілий ряд скла до вих по во д жен ня з відхо да -
ми та ких, як їх зби ран ня, пе ре ве зен ня, сор ту ван ня, зберіган ня, утилізація, ви да -
лен ня, знеш ко д жен ня і за хо ро нен ня чим в значній мірі зву же но мож ли вості йо го
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за сто су ван ня в цій сфері. Чи є та ка си ту ація ви пад ко вою, чи це бу ло зроб ле но
умис но в про цесі пра во во го ре гу лю ван ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва є не
зовсім зро зумілим, але вра хо ву ю чи те, що дер жавні ор га ни мо жуть діяти ли ше в
ме жах і спосіб пря мо вста нов ле ний за ко на ми, та ке об ме жен ня вба чається не -
обґрун то ва ним.

Подібне об ме жен ня містить ся й в За коні Ук раїни «Про кон цесії», який виз на -
ча ю чи пе релік об’єктів пра ва дер жав ної чи ко му наль ної влас ності, які мо жуть пе -
ре да ва тись в кон цесію в аб заці чет вер то му ча с ти ни дру гої статті 3 виз на чив «зби -
ран ня та утилізація сміття, об роб лен ня відходів»7. До речі слід відміти ти, що «об -
роб лен ня відходів» біло до бав ле но до цьо го пунк ту у зв’яз ку із прий нят тям За ко -
ну Ук раїни «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во» в 2010 році, а до цьо го мо мен -
ту в кон цесію мог ли пе ре да ва тись ли ше об’єкти які здійсню ва ли діяльність ли ше
в сфері зби ран ня та утилізація сміття. От же й у ви пад ку аналізу ви мог за ко ну,
який ре гу лює най по ши ренішу фор му оформ лен ня дер жав но-при ват но го парт нер -
ст ва, має місце зву жен ня скла до вих тех но логічно го про це су по во д жен ня з відхо -
да ми, хо ча й він роз ши рює спи сок порівня но з за галь ним за ко ном.

Та ка си ту ація вба чається не ви прав да ною як з точ ки зо ру за ко но дав чої техніки
так і з точ ки зо ру прак тич но го за сто су ван ня за ко ну з ме тою вирішен ня важ ли вих
соціаль но-еко номічних та еко логічних за вдань. Аналіз по ло жень гос по дарсь ко го
за ко но дав ст ва дає підста ви ствер д жу ва ти, що во но не містить за бо рон що до
здійснен ня гос по дарсь кої діяль ності (за ви клю чен ням про хо д жен ня дозвільних
про це дур та ліцен зу ван ня ок ре мих видів по во д жен ня з відхо да ми), а от же мо же
здійсню ва тись при ват ни ми суб’єкта ми. Ра зом з тим, пи тан ня по во д жен ня з відхо -
да ми пе ре бу ва ють в фо кусі постійної ува ги ор ганів дер жав ної вла ди та місце во го
са мо вря ду ван ня, оскільки пов’язані як з пи тан ня ми еко логічної без пе ки, так і пи -
тан ня ми на дан ня по слуг на се лен ню та суб’єктам гос по да рю ван ня.

Як що звер ну тись до «Ос нов них за сад (стра тегії) дер жав ної еко логічної
політи ки Ук раїни на період до 2020 ро ку», то тільки ни ми виз на че но на ступні цілі
в сфері по во д жен ня з відхо да ми: «За без пе чен ня до 2015 ро ку зберіган ня 70 від -
сотків по бу то вих відходів міст з на се лен ням не менш як 250 ти сяч осіб на
спеціалізо ва них та еко логічно без печ них поліго нах, а та кож до 2020 ро ку
зберіган ня в по вно му об сязі та ких відходів, а та кож змен шен ня до 2020 ро ку в
спеціаль них місцях зберіган ня по бу то вих відходів на 15 відсотків ба зо во го рівня
ча ст ки відходів, що підда ють ся біологічній де гра дації; збільшен ня до 2020 ро ку в
1,5 ра за об ся гу за готівлі, утилізації та ви ко ри с тан ня відходів як вто рин ної си ро -
ви ни; за про ва д жен ня новітніх тех но логій утилізації твер дих по бу то вих відходів;
за без пе чен ня до 2020 ро ку ос та точ но го знеш ко д жен ня на ко пи че них не при дат них
до ви ко ри с тан ня пе с ти цидів шля хом за про ва д жен ня еко логічно без печ них тех но -
логій їх знеш ко д жен ня та роз роб лен ня до 2015 ро ку і ви ко нан ня до 2020 ро ку пла -
ну за ходів що до заміни особ ли во не без печ них хімічних ре чо вин, що ви роб ля ють -
ся і ви ко ри с то ву ють ся в ос нов них сек то рах національ ної еко номіки, та за без пе -
чен ня їх без печ но го транс пор ту ван ня і зберіган ня; ство рен ня до 2015 ро ку си с те -
ми без печ но го по во д жен ня з ме дич ни ми відхо да ми»8. До дат ко во За ко ном Ук раїни
«Про відхо ди» за бо ро не но з 1 січня 2018 ро ку за хо ро нен ня не пе ре роб ле них (не -
об роб ле них) по бу то вих відходів. Цілий ряд ви мог та цілей містить ся та кож і в
інших за ко нах се ред яких мож на виділи ти За ко ни Ук раїни «Про За галь но дер жав -
ну цільо ву еко логічну про гра му по во д жен ня з радіоак тив ни ми відхо да ми», «Про
За галь но дер жав ну про гра му по во д жен ня з ток сич ни ми відхо да ми» та ін. Од нак
ре алізація та ких за ходів ус клад ню ють ся цілим ря дом еко номічних та соціаль них
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чин ників, що тяг не за со бою не ви ко нан ня по став ле них за вдань і як наслідок
низь ку ефек тивність еко логічної політи ки в цій сфері.

Та ким чи ном, вра хо ву ю чи те, що ком плекс не вирішен ня про блем в сфері
пово д жен ня з відхо да ми най кра щою мірою до ся гається в про цесі ре алізації всіх
йо го стадій та не мо же за без пе че не ли ше в ме жах од но го з йо го скла до вих еле -
ментів – об роб лен ня відходів, бу ло б доцільним роз ши ри ти сфе ру за сто су ван ня
За ко ну Ук раїни «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во» замінив ши в тексті За ко -
ну «об роб лен ня відходів» на «по во д жен ня з відхо да ми». Ана логічні зміни бу ло б
доцільним вне сти й до За ко ну Ук раїни «Про кон цесії». 

У ви пад ку ре алізації цих про по зицій вар то очіку ва ти більшої зацікав ле ності
суб’єктів гос по да рю ван ня у співробітництві з ор га на ми дер жав ної вла ди та місце -
во го са мо вря ду ван ня для вирішен ня пи тань пов’яза них з відхо да ми та ефек -
тивністю за ходів спря мо ва них на за без пе чен ня їх еко логічної без пе ки. Та кож по -
зи тив ний ефект мо же про яви тись у ство ренні вер ти каль но-орієнто ва них інте г ро -
ва них ком плексів, які спря мо вані на си с тем не на вирішен ня пи тань пов’яза них із
ор ганізацією по вно го цик лу по во д жен ня з відхо да ми 

Крім то го, слід на го ло си ти й на то му що ефек тивність дер жав но-при ват но го
парт нер ст ва в сфері по во д жен ня з відхо да ми, а та кож зацікав леність при ват них
суб’єктів у інве с ту ванні у такі за хо ди пря мо за ле жить від йо го еко номічної
доцільності. Зва жа ю чи на це по тре бу ють сво го роз вит ку та логічно го про дов жен -
ня фінан сові за хо ди в цій сфері, зо к ре ма, еле мен ти еко номічно го ме ханізму охо -
ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

З прий нят тям в 2010 році По дат ко во го ко дек су Ук раїни в Ук раїні за про ва д же -
но еко логічний по да ток, який фор мується в то му числі і за розміщен ня відходів
(крім розміщен ня ок ре мих видів (класів) відходів як вто рин ної си ро ви ни, що
розміщу ють ся на влас них те ри торіях (об'єктах) суб'єктів гос по да рю ван ня); ут во -
рен ня радіоак тив них відходів (вклю ча ю чи вже на ко пи чені); тим ча со ве зберіган ня
радіоак тив них відходів їх ви роб ни ка ми по над ус та нов ле ний особ ли ви ми умо ва -
ми ліцензії строк; вве зен ня, ви роб ництво, прид ба ван ня транс порт них за собів та
ку зовів до них, що в по даль шо му підля га ють утилізації9. За зна чені ко ш ти над хо -
дять до дер жав но го і місце вих бю д жетів згідно з Бю д жет ним ко дек сом Ук раїни.
Так, з 1 січня 2014 ро ку до спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів бу де над хо ди -
ти 35 відсотків еко логічно го по дат ку, у то му числі: до сільських, се лищ них,
міських бю д жетів – 25 відсотків, об лас них бю д жетів та бю д же ту Ав то ном ної Ре -
с публіки Крим – 10 відсотків, бю д жетів міст Києва та Се ва с то по ля – 35 відсотків.
Ре ш та коштів бу де над хо ди ти до спеціаль но го фон ду дер жав но го бю д же ту з яких
50 відсотків по винні спря мо ву ва тись на фінан со ве за без пе чен ня ви ключ но цільо -
вих про ектів еко логічної мо дернізації підприємств у ме жах сум спла че но го ни ми
еко логічно го по дат ку10. 

За зна чені ко ш ти, що над хо дять від спла ти еко логічно го по дат ку ство рю ють
знач ний фінан со вий по тенціал що до фінан со вої участі дер жав них парт нерів у
про гра мах по во д жен ня з відхо да ми за ра ху нок коштів фондів охо ро ни на вко лиш -
нь о го при род но го се ре до ви ща. Ре алізація цих за ходів мож ли ва, на сам пе ред, то му,
що Пе релік видів діяль ності, що на ле жать до при ро до охо рон них за ходів, за твер -
д же ний По ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 17 ве рес ня 1996 р. містить
над зви чай но ши ро кий спектр за ходів у сфері по во д жен ня з відхо да ми, в то му
числі будівництво, технічне пе ре об лад нан ня і ре кон ст рукція сміттєпе ре роб них і
сміттєспа лю валь них за водів; будівництво, роз ши рен ня та ре кон ст рукція спо руд,
прид бан ня та впро ва д жен ня ус та но вок, об лад нан ня та ма шин для збо ру, транс -
пор ту ван ня, пе ре роб лен ня, знеш ко д жен ня та скла ду ван ня по бу то вих, сільсько го -
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с по дарсь ких і про мис ло вих відходів ви роб ництва, ку бо вих за лишків;
будівництво, роз ши рен ня та ре кон ст рукція ус та но вок, ви роб ництв, цехів для
одер жан ня си ро ви ни або го то вої про дукції з відходів ви роб ництва та по бу то вих
відходів; будівництво, роз ши рен ня та ре кон ст рукція ком плексів, спеціалізо ва них
полігонів та інших об'єктів для знеш ко д жен ня та за хо ро нен ня не при дат них для
ви ко ри с тан ня пе с ти цидів, шкідли вих і ток сич них про мис ло вих та інших відходів;
будівництво та ре кон ст рукція ус та но вок знеш ко д жен ня та утилізації шламів; за -
без пе чен ня еко логічно без печ но го зби ран ня, пе ре ве зен ня, зберіган ня, об роб лен -
ня, утилізації, ви да лен ня, знеш ко д жен ня і за хо ро нен ня відходів та не без печ них
хімічних ре чо вин, у то му числі не при дат них або за бо ро не них до ви ко ри с тан ня
хімічних за собів за хи с ту рос лин то що11.

Та ким чи ном, зва жа ю чи на те, що аку му лю ван ня фінансів, як вклад дер жа ви
в ме жах ре алізації при ро до охо рон них про грам та про ектів, бу ло б доцільним за -
лу ча ти Міністер ст во еко логії та при род них ре сурсів в про цесі оцінки та ких про -
ектів та виз на чен ня мож ли во с тей та ко го фінан су ван ня.

Вба чається, що про бле ми дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в сфері по во д -
жен ня з відхо да ми не об ме жу ють ся ли ше за зна че ни ми за хо да ми та по тре бу ють
сво го по даль шо го досліджен ня з ме тою фор му ван ня адек ват но го ме ханізму ре -
алізації та ко го парт нер ст ва. Ра зом з тим, вра ху ван ня за зна че них фак торів знач -
ною мірою мо же спри я ти ефек тив но му вирішен ню про блем по во д жен ня з відхо -
да ми в рам ках ре алізації дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в цій сфері, а та кож
більш ак тив но му роз вит ку парт нер ст ва в цій сфері.

1. Ша по ва ло ва О.В. Пра во ве за без пе чен ня підтрим ки і роз вит ку гос по да рю ван ня:
мо но графія / Ша по ва ло ва О.В. – Лу ганськ: Вид-во СНУ ім. В. Да ля, 2004. – 280 с.; Ша -
по ва ло ва О.В. Онов лен ня гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у світлі ви мог ста ло го роз вит -
ку: мо но графія / Ша по ва ло ва О.В. – Лу ганськ: Вид-во СНУ ім. В. Да ля, 2007. – 240 с.
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пра во, дер жа ва, еко номіка. (Еко номіко-пра во вий ме ханізм охо ро ни на вко лиш нь о го при -
род но го се ре до ви ща в Ук раїні) / Ко с тиць кий В.В. – К.: ІЗП і ПЕ, 2003. – 772 с. 4. У I
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Прес-служ ба Міністер ст ва еко номічно го роз вит ку і торгівлі – [Еле к трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246571121&
cat_id=244277212. 5. Про дер жав но-при ват не парт нер ст во: За кон Ук раїни № 2404-VI
від 01.07.2010 р. // Офіційний вісник Ук раїни. – 2010. – № 58 (09.08.2010). – Ст. 1988.
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А. В. НА ГРЕ БЕЛЬ НИЙ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРА ВО ВО ГО РЕ ЖИ МУ ЗЕ МЕЛЬ 
ВО ДО ОХО РОН НИХ ЗОН ТА ПРИ БЕ РЕЖ НИХ ЗА ХИС НИХ СМУГ 

ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕР ЖАВ НО-ПРИ ВАТ НО ГО ПАРТ НЕР СТ ВА

Досліджується пра во вий ре жим зе мель во до охо рон них зон та при бе реж них за хис -
них смуг в Ук раїні. Виз на чені особ ли вості да но го ре жи му з ура ху ван ням ви мог еко -
логічної без пе ки вод них ре сурсів та умо ви ефек тив но го ви ко ри с тан ня і охо ро ни вка за -
них зе мель на за са дах дер жав но-при ват но го парт нер ст ва. За про по но ва но й обґрун то -
ва но не обхідність вне сен ня змін та до пов нень до чин но го за ко но дав ст ва з цих пи тань.

Клю чові сло ва: пра во вий ре жим, во до охо рон на зо на, при бе реж на за хис на сму га,
дер жав но-при ват не парт нер ст во.

На гре бель ный А.В. Осо бен но с ти пра во во го ре жи ма зе мель во до о хран ных зон и
при бреж ных за щит ных по лос как объ ек тов го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва

Ис сле ду ет ся пра во вой ре жим зе мель во до о хран ных зон и при бе реж ных за щит ных
по лос в Ук ра и не. Оп ре де ля ют ся осо бен но с ти дан но го ре жи ма с уче том тре бо ва ний
эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти вод ных ре сур сов, а так же ус ло вия эф фек тив но го ис поль -
зо ва ния и ох ра ны ука зан ных зе мель на ос но ве го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва.
Пред ло же но и обос но ва но не об хо ди мость вне се ния из ме не ний и до пол не ний в дей ст ву -
ю щее за ко но да тель ст во по этим во про сам. 

Клю че вые сло ва: пра во вой ре жим, во до о хран ная зо на, при бреж ная за щит ная по -
ло са. го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во.

Nagrebelnyj Andrij. Percularities of legal regime the designated water areas and the
protected shoreline belts as the objects of public-private partnership 

The legal regime the designated water areas and the protected shoreline belts in Ukraine
are analyzed. Peculiarities of this regime with account of requirements the ecological safety
of water resources are defined. Conditions for effective usage and protection of this land on
the base of public-private partnership are considered. The necessity changes in acting legis-
lation are proposed and proved. 

Key words: legal regime, designated water area, protected shoreline belt, public-private
partnership. 

Роз ви ток про мис ло во го та аг рар но го ви роб ництва, йо го інтен сифікація ак ту -
алізу ють як про бле му пра во вої охо ро ни зе мель во до охо рон них зон і при бе реж них
за хис них смуг, так і про бле му дер жав но-при ват но го парт нер ст ва у ви ко ри с танні
вка за них зе мель, на яких за ко но дав чо вста нов ле ний ре жим об ме же ної гос по -
дарсь кої діяль ності.

Су час на зе мель но-пра во ва та еко ло го-пра во ва на ука по тре бує про ве ден ня си -
с тем но го досліджен ня пра во во го ре жи му зе мель во до охо рон них зон та при бе реж -
них за хис них смуг з ме тою ви яв лен ня ста ну йо го за без пе чен ня, виз на чен ня
доцільності та мож ли вості вдо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня зе мель них та
еко логічних відно син у цій сфері.

Ок ремі пи тан ня зе мель них та еко логічних пра вовідно син в ме жах во до охо -
рон них зон та при бе реж них за хис них смуг висвітлюється у на уко вих пра цях відо -
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мих вітчиз ня них вче них пра во знавців В.І. Ан д рей це ва, П.Ф. Ку ли ни ча,
М.В. Крас но вої, Н.Р. Ма ли ше вої, В.В. Носіка, О.О. Погрібно го, О.В. Ро го вен ка,
Ю.С. Шем шу чен ка, М.В. Шуль ги та ін.. Про те ком плекс но пра во вий ре жим зе -
мель при бе реж них за хис них смуг та во до охо рон них зон як мож ли вих об’єктів
дер жав но-при ват но го парт нер ст ва в Ук раїні не досліджу вав ся.

Ме тою да ної статті є виз на чен ня особ ли во с тей пра во во го ре жи му зе мель во -
до охо рон них зон та при бе реж них за хис них смуг, стан йо го за ко но дав чо го вре гу -
лю ван ня та пер спек ти ви вдо с ко на лен ня з ог ля ду на не обхідність вирішен ня про -
блем еко логічної без пе ки вод них ре сурсів та їх якості, а та кож по тенційних мож -
ли во с тей за лу чен ня інве с тиційних та інно ваційних ре сурсів на за са дах дер жав но-
при ват но го парт нер ст ва. 

Згідно чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни во до охо рон на зо на яв ляє со бою при ро -
до охо рон ну те ри торію ре гу ль о ва ної гос по дарсь кої діяль ності, яка ство рюється
для підтри ман ня спри ят ли во го ре жи му вод них об'єктів, по пе ре д жен ня їх за бруд -
нен ня, засмічен ня і ви чер пан ня, зни щен ня на вко лишніх рос лин і тва рин, а та кож
змен шен ня ко ли вань сто ку вздовж річок, морів і на вко ло озер, во до схо вищ та
інших во дойм. До скла ду цих зон вхо дять: за пла ви річки, пер ша над за плав на те -
ра са, бров ки і круті схи ли бе регів, а та кож при леглі бал ки та яри.

Зе мель ним за ко но дав ст вом Ук раїни пе ред ба че но, що во до охо ронні зо ни
відно сять ся до зе мель вод но го фон ду, які є са мостійною скла до вою зе мель
України. До їх скла ду на ле жать землі, зай няті: мо ря ми, річка ми, озе ра ми, во до -
схо ви ща ми, інши ми вод ни ми об'єкта ми; при бе реж ни ми за хи сни ми сму га ми
вздовж цих вод них об'єктів; гідро технічни ми, інши ми во до го с по дарсь ки ми спо -
ру да ми та ка на ла ми, а та кож землі, виділені і під сму ги відве ден ня для них; бе ре -
го ви ми сму га ми вод них шляхів. Вка за ний пе релік зе мель є ви черп ним, а пра во -
вий ре жим їх ви ко ри с тан ня та охо ро ни виз на чається пе ре важ но нор ма ми зе мель -
но го за ко но дав ст ва Ук раїни.

Стат тею 88 Вод но го ко дек су Ук раїни1 виз на че но, що з ме тою охо ро ни по верх -
не вих вод них об'єктів від за бруд нен ня і засмічен ня та збе ре жен ня їх вод ності
вздовж річок, морів і на вко ло озер, во до схо вищ та інших во дойм в ме жах во до -
охо рон них зон виділя ють ся зе мельні ділян ки під при бе режні за хисні сму ги. Во ни
вста нов лю ють ся по бе ре гах річок та на вко ло во дойм уз довж урізу во ди (у ме жен -
ний період) ши ри ною: а) для ма лих річок, струмків і потічків, а та кож ставків
пло щею мен ше 3 гек тарів – 25 метрів; б) для се редніх річок, во до схо вищ на них
та ставків пло щею більше 3 гек тарів – 50 метрів; в) для ве ли ких річок, во до схо -
вищ на них та озер – 100 метрів. При цьо му, як що кру тиз на схилів пе ре ви щує три
гра ду си, мінімаль на ши ри на при бе реж ної за хис ної сму ги под воюється. Уз довж
морів та на вко ло морсь ких за ток і ли манів вста нов люється при бе реж на за хис на
сму га ши ри ною не мен ше двох кіло метрів від урізу во ди. Вод ним ко дек сом Ук раї -
ни2 пе ред ба че но, що при бе режні за хисні сму ги вста нов лю ють ся на зе мель них
ділян ках всіх ка те горій зе мель, крім зе мель морсь ко го транс пор ту. Землі цих смуг
пе ре бу ва ють у дер жавній абоа ко му нальній влас ності та мо жуть на да ва ти ся в ко -
ри с ту ван ня ли ше для цілей, виз на че них за ко но дав ст вом Ук раїни. 

Слід за зна чи ти, що у ме жах при бе реж ної за хис ної сму ги вста нов люється
пляж на зо на, яка яв ляє со бою при лег лу до урізу во ди ча с ти ну при бе реж ної сму ги
уз довж морів, на вко ло морсь ких за ток і ли манів з ре жи мом об ме же ної гос по -
дарсь кої діяль ності. Ши ри на пляж ної сму ги виз на чається за леж но від ланд шафт -
но-фор му ю чої діяль ності мо ря, але не мен ше 100 метрів від урізу во ди, що вклю -
чає: а)те ри торії, роз та шо вані між лінією мак си маль но го відпли ву та лінією мак -
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си маль но го на пли ву хвиль, за реєстро ва них під час най сильніших штормів, а та -
кож те ри торію бе ре га, яка періодич но за топ люється хви ля ми; б) при бе режні те -
ри торії – скла дені піском, гравієм, камінням, ра куш ня ком, оса до ви ми по ро да ми,
що сфор му ва ли ся в ре зуль таті діяль ності мо ря, інших при род них чи ан т ро по ген -
них фак торів; в) скелі, інші гірські ут во рен ня. 

Пра во вий ре жим зе мель пляж ної зо ни як об’єктів дер жав но-при ват но го парт -
нер ст ва ха рак те ри зується тим, що ко ри с ту ван ня нею у ме жах при бе реж ної за хис -
ної сму ги морів та на вко ло морсь ких за ток і ли манів здійснюється з до три ман ням
ви мог що до охо ро ни морсь ко го се ре до ви ща, при бе реж ної за хис ної сму ги від за -
бруд нен ня та засмічен ня і ви мог санітар но го за ко но дав ст ва. До уз бе реж жя морів,
морсь ких за ток і ли манів у ме жах пляж ної зо ни має бу ти за без пе че ний без пе реш -
код ний і бе зо плат ний до ступ гро ма дян для за галь но го во до ко ри с ту ван ня, крім зе -
мель них діля нок, на яких роз та шо вані гідро технічні, гідро ме т ричні та лінійні
спо ру ди, са на торії та інші ліку валь но-оз до ровчі за кла ди, ди тячі оз до ровчі та бо ри.
У разі на дан ня пра ва ко ри с ту ван ня пляж ною зо ною ко ри с ту вачі зо бов'язані за без -
пе чи ти без пе реш код ний та бе зо плат ний прохід вздовж бе ре га мо ря, морсь кої за -
то ки чи ли ма ну. 

На ос т ро вах вста нов люється ре жим об ме же ної гос по дарсь кої діяль ності ана -
логічний то му, який пе ред ба че ний для при бе реж них за хис них смуг. Ре жим ви ко -
ри с тан ня об'єктів і те ри торій при род но-за повідно го фон ду, роз та шо ва них у ме -
жах при бе реж ної сму ги морів та на вко ло морсь ких за ток і ли манів, ре гу люється
нор ма ми за ко но дав ст ва Ук раїни про при род но-за повідний фонд Ук раїни.

Вод ним ко дек сом Ук раїни (ст. 90) та кож пе ред ба че но, що при бе реж на за хис -
на сму га уз довж морів, морсь ких за ток і ли манів вхо дить у зо ну санітар ної охо ро -
ни мо ря і мо же ви ко ри с то ву ва ти ся ли ше для будівництва військо вих та інших
обо рон них об'єктів, об'єктів, які ви роб ля ють енергію за ра ху нок ви ко ри с тан ня
енергії вітру, сон ця і хвиль, об'єктів по ста чан ня, роз поділу, пе ре дачі (транс пор ту -
ван ня) енергії, а та кож са на торіїв, ди тя чих оз до ров чих та борів та інших ліку валь -
но-оз до ров чих за кладів з обов'яз ко вим цен т ралізо ва ним во до по с та чан ням і ка -
налізацією, гідро технічних, гідро ме т рич них та лінійних спо руд.

Згідно статті 60 Зе мель но го ко дек су Ук раїни, що при бе режні за хисні сму ги
вста нов лю ють ся на зе мель них ділян ках усіх ка те горій зе мель, крім зе мель морсь -
ко го транс пор ту. Межі вста нов ле них при бе реж них за хис них смуг і пляж них зон
за зна ча ють ся в до ку мен тації з зем ле у с т рою, ка да с т ро вих пла нах зе мель них діля -
нок, а та кож у місто будівній до ку мен тації. При цьо му у ме жах пляж ної зо ни цих
смуг за бо ро не но будівництво будь-яких спо руд, крім гідро технічних, гідро ме т -
рич них та лінійних. Згідно чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни при бе режні за хисні
сму ги відно сять ся до при ро до охо рон них те ри торі й. На цих зем лях вста нов ле ний
особ ли вий пра во вий ре жим, що вклю чає певні об ме жен ня або за бо ро ни ве ден ня
гос по дарсь кої діяль ності, які обу мов лені пев ни ми ви да ми вод них об'єктів. 

Ре жим дозвільної гос по дарсь кої діяль ності на зем лях во до охо рон них зон та
при бе реж ний за хис них смуг, як об’єктах по тенційно го дер жав но-при ват но го
парт нер ст ва вста нов ле ний ст. 87 Вод но го ко дек су Ук раїни і по ста но вою Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 8 трав ня 1996 р., якою за твер д же ний По ря док виз на чен ня
розмірів і меж во до охо рон них зон і ре жи му ве ден ня гос по дарсь кої діяль ності в
цих зо нах.

Ос таннім ча сом в на уці зе мель но го пра ва домінує точ ка зо ру, що на су час но -
му етапі зе мель но-пра во во го ре гу лю ван ня інші, крім зе мель ної ділян ки, фор ми
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вклю чен ня землі у відповідні пра вові відно си ни, які ви ко ну ють функцію за без пе -
чен ня різно го ро ду публічних інте ресів3. 

Однією з та ких форм (об’єктів), бе зу мов но є во до охо ронні зо ни та при бе режні
за хисні сму ги, які відно сять ся до ка те горії т.зв. охо рон них зон. Вар то за зна чи ти,
що на да ний час за ко но дав ст во Ук раїни не містить цілісно го виз на чен ня по нят тя
охо рон ної зо ни, од нак пе ред ба чає прин ци пові по ло жен ня пра во во го ре жи му її ок -
ре мих видів, зо к ре ма, во до охо рон ної зо ни та при бе реж ної за хис ної сму ги. То му
для з’ясу ван ня особ ли во с тей пра во во го ре жи му вка за них те ри торій, на наш по -
гляд, слід за сто со ву ва ти ме тод співвідно шен ня за галь но го (пра во вий ре жим усіх
об’єктів зе мель них відно син) та особ ли во го (пра во вий ре жим зе мель во до охо рон -
них зон і зе мель при бе реж них за хис них смуг). Це доз во лить виз на чи ти місце да -
них зе мель в си с темі зе мель них і еко логічних пра вовідно син та їх по тенційну
мож ливість бу ти об’єктом дер жав но-при ват но го парт нер ст ва. 

Відно си ни у сфері дер жав но-при ват но го парт нер ст ва, як відо мо, ре гу лю ють -
ся За ко ном Ук раїни За кон від 01 лип ня 2010 р. «Про дер жав но-при ват не парт нер -
ст во»4. 

Відповідно до за ко ну дер жав но-при ват не парт нер ст во виз на чається як
співробітництво між дер жа вою Ук раїна, Ав то ном ною Ре с публікою Крим, те ри -
торіаль ни ми гро ма да ми в особі відповідних ор ганів дер жав ної вла ди та ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня (дер жав ни ми парт не ра ми) та юри дич ни ми осо ба ми,
крім дер жав них та ко му наль них підприємств, або фізич ни ми осо ба ми –
підприємця ми (при ват ни ми парт не ра ми), що здійснюється на ос нові до го во ру в
по ряд ку, вста нов ле но му да ним За ко ном та інши ми ак та ми за ко но дав ст ва Ук раїни.
На да ний час та ки ми ак та ми є: по ста но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни «Про за -
твер д жен ня По ряд ку на дан ня дер жав ної підтрим ки здійснен ню дер жав но-при -
ват но го парт нер ст ва» від 17 бе рез ня 2011 р. №279, «Де які пи тан ня ор ганізації
здійснен ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва» від 11 квітня 2011 р. №384 та по -
ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 11 квітня 2011 р. №384, якою за твер д же -
но По ря док про ве ден ня аналізу ефек тив ності здійснен ня дер жав но-при ват но го
парт нер ст ва.

Дер жав но-при ват не парт нер ст во за сто со вується в та ких сфе рах, як по шук,
розвідка ро до вищ ко рис них ко па лин та їх ви до бу ван ня, крім та ких, що
здійснюється на умо вах угод про роз поділ про дукції; ви роб ництво, транс пор ту -
ван ня і по ста чан ня теп ла та роз поділ по ста чан ня при род но го га зу; будівництво
та/або ек сплу а тація ав то ст рад, доріг, залізниць, злітно-по сад ко вих смуг на ае ро -
дро мах, мостів, шля хо вих ес та кад, ту нелів і ме т ро політенів, морсь ких і річко вих
портів та їх інфра с т рук ту ри; ма ши но бу ду ван ня; збір, очи щен ня та роз поділен ня
во ди; охо ро на здо ров'я; ту ризм, відпо чи нок, ре к ре ація, куль ту ра та спорт; за без -
пе чен ня функціону ван ня зро шу валь них і осу шу валь них си с тем; об роб лен ня
відходів; ви роб ництво, роз поділен ня та по ста чан ня еле к т рич ної енергії; уп -
равління не ру хомістю.

Відсутність у За коні Ук раїні «Про дер жав но-при ват не парт нер ст во» пря мої
вказівки що до зе мель во до охо рон них зон і при бе реж них за хис них (що, на на шу
дум ку, мож на вва жа ти пев ною про га ли ною) не поз бав ляє мож ли вості йо го за сто -
су ван ня сто сов но за зна че них об’єктів. У да но му ви пад ку до вне сен ня до пов нень
до ви щев ка за но го За ко ну ре гу лю ю чим чин ни ком мо же ста ти ух ва ле ний Кабіне -
том Міністрів Ук раїни ти по вий або примірний до говір про вста нов ле ний вста нов -
лен ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва у сфері ви ко ри с тан ня зе мель во до охо -
рон них зон і при бе реж них за хис них сму5. 
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Да ним за ко но дав чим ак том до оз нак дер жав но-при ват но го парт нер ст ва відне -
се но: a) за без пе чен ня ви щих техніко-еко номічних по каз ників ефек тив ності діяль -
ності, ніж у разі здійснен ня та кої діяль ності дер жав ним парт не ром без за лу чен ня
при ват но го парт не ра; б) дов го т ри валість відно син (від 5 до 50 років); в) пе ре да ча
при ват но му парт не ру ча с ти ни ри зиків у про цесі здійснен ня дер жав но-при ват но -
го парт нер ст ва; г) вне сен ня при ват ним парт не ром інве с тицій в об'єкти парт нер ст -
ва із дже рел, не за бо ро не них за ко но дав ст вом.

Дер жав но-при ват не парт нер ст во мо же за сто со ву ва ти ся у всіх ви дах діяль -
ності за ви клю чен ням тих видів гос по дарсь кої діяль ності, які відповідно до за ко -
ну доз во ляється здійсню ва ти ви ключ но дер жав ним підприємствам, ус та но вам та
ор ганізаціям.

Виз на чен ня, оз на ки дер жав но-при ват но го парт нер ст ва, а та кож ви ди діяль -
ності, де парт нер ст во мо же бу ти за сто со ва ним, є до сить ши ро ки ми та не пе ред ба -
ча ють зо се ре д жен ня, перш за все, на за вдан нях, які ста вить пе ред со бою
публічний сек тор. Що до форм здійснен ня дер жав но-при ват но го парт нер ст ва, то
во ни не об ме жу ють ся за ви клю чен ням то го, що дія За ко ну Ук раїни «Про дер жав -
но-при ват не парт нер ст во» не по ши рюється на уго ди про роз поділ про дукції.

Об'єкта ми дер жав но-при ват но го парт нер ст ва виз на ча ють ся об'єкти, що пе ре -
бу ва ють у дер жавній або ко му нальній влас ності чи на ле жать Ав то номній Ре с -
публіці Крим. Пе ре да ча об'єктів, що пе ре бу ва ють у дер жавній або ко му нальній
влас ності чи на ле жать Ав то номній Ре с публіці Крим, при ват но му парт не ру для
ви ко нан ня умов до го во ру, ук ла де но го в рам ках дер жав но-при ват но го парт нер ст -
ва, не зу мов лює пе рехід пра ва влас ності на ці об'єкти до при ват но го парт не ра.

Такі об'єкти підля га ють по вер нен ню дер жав но му парт не ру після при пи нен ня
дії до го во ру, ук ла де но го в рам ках дер жав но-при ват но го парт нер ст ва. Пра во влас -
ності на об'єкти, що до бу до вані, пе ре бу до вані, ре кон ст руй о вані в рам ках парт нер -
ст ва, на ле жить дер жав но му парт не ру. За ко но дав ст вом про дер жав но-при ват не
парт нер ст во та кож пе ред ба че но на ступні дже ре ла фінан су ван ня да но го парт нер -
ст ва: 1) фінан сові ре сур си при ват но го парт не ра; 2) фінан со вих ре сурсів, за по зи -
че них в ус та нов ле но му по ряд ку; 3) коштів дер жав но го та місце вих бю д жетів;
4) інших дже рел, не за бо ро не них за ко но дав ст вом.

Підсу мо ву ю чи на ве де не слід кон ста ту ва ти, що нор ми чин но го за ко но дав ст ва
та кон кретні до говірні фор ми да ють мож ливість за сто со ву ва ти по тенціалі дер -
жав но-при ват но го парт нер ст ва у га лузі ефек тив но го ви ко ри с тан ня зе мель во до -
охо рон них зон та при бе реж них за хис них смуг, роз вит ку не обхідної інфра с т рук ту -
ри на цих зем лях та здійснен ня на леж них при ро до охо рон них за ходів.

1. Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1995. – №24. – Ст.189. 2. Відо мості Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни. – 2002. –№3-4. – Ст.27. 3. Га ли нов ская Е.А. Те о ре ти че с кие и ме то до -
ло ги че с кие про бле мы зе мель ных пра во от но ше ний / Га ли нов ская Е.А. – М.: Юри ди че с -
кая фир ма «Кон тракт», 2009. – С.163. 4. Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 2010. –
№40. – Ст. 524. 5. Більш де таль но про до говірну фор му дер жав но-при ват но го парт нер -
ст ва див: На стеч ко Е.А. К во про су о за клю че нии до го во ра при ус та нов ле нии го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в аг рар ных и зе мель ных пра во от но ше ни ях / На стеч ко
Е.А. // Со вре мен ные при ори те ты в раз ви тии аг рар но го, зе мель но го и эко ло ги че с ко го
пра ва: ма те ри а лы меж ду на род ной на уч но-прак ти че с кой кон фе рен ции. По свя щен ной
па мя ти док то ра юри ди че с ких на ук, про фес со ра Ми ха и ла Ива но ви ча Ко зы ря (Моск ва,
2 мар та 2012 г.) – М., 2012. – С.113-115. 
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УДК 343.342; 343.343

О. О. КВА ША
Т. П. ГУ САК

ОР ГАНІЗАЦІЯ ТА ПРО ВО КАЦІЯ МА СО ВИХ ЗА ВО РУ ШЕНЬ: 
ОК РЕМІ КРИМІНА ЛЬ НО-ПРА ВОВІ ТА КРИМІНО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ

Дослідже но по нят тя на тов пу, про аналізо ва но роль ліде ра у ма со вих за во ру шен нях,
за про по но вані зміни до ст. 294 КК Ук раїні що до відповідаль ності ор ганіза торів та
про во ка торів ма со вих за во ру шень. Для роз роб ки ефек тив них ме тодів про тидії зло чин -
ним діям, вчи ню ва ним на тов пом, важ ли вим є знан ня соціаль но-пси хо логічних особ ли во -
с тей ви ник нен ня і функціону ван ня гру по вих дій, внутрішньо г ру по вої ди наміки, ролі осо -
би с тості, зо к ре ма ор ганіза то ра та про во ка то ра, у пе ре тво ренні га ран то ва них Кон -
сти туцією Ук раїни мир них зібрань гро ма дян у зло чинні дії на тов пу.

Клю чові сло ва: ма сові за во ру шен ня, зло чин ний на товп, ор ганізація ма со вих за во ру -
шень, про во кація ма со вих за во ру шень, лідер, насліду ван ня, навіюван ня.

Ква ша О.А., Гу сак Т.П. Ор га ни за ция и про во ка ция мас со вых бес по ряд ков: от -
дель ные уго лов но-пра во вые и кри ми но ло ги че с кие ас пек ты

Ис сле до ва но по ня тие тол пы, про ана ли зи ро ва на роль ли де ра в мас со вых бес по ряд -
ках, пред ло же ны из ме не ния в ст. 294 УК Ук ра и ны от но си тель но от вет ст вен но с ти
ор га ни за то ров и про во ка то ров мас со вых бес по ряд ков. Для раз ра бот ки эф фек тив ных
ме то дов про ти во дей ст вия пре ступ ным дей ст ви ям, со вер ша е мых тол пой, важ но зна -
ние со ци аль но-пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей воз ник но ве ния и функ ци о ни ро ва ния груп -
по вых дей ст вий, вну т ри груп по вой ди на ми ки, ро ли лич но с ти, в ча ст но с ти ор га ни за то -
ра и про во ка то ра, в пре об ра зо ва нии га ран ти ро ван ных Кон сти ту ци ей Ук ра и ны мир ных
со бра ний граж дан в пре ступ ные дей ст вия тол пы.

Клю че вые сло ва: мас со вые бес по ряд ки, пре ступ ная тол па, ор га ни за ция мас со вых
бес по ряд ков, про во ка ция мас со вых бес по ряд ков, ли дер, под ра жа ние, вну ше ние.

Kwasha Oksana, Gusak Taras. Organizationandprovocationofcivil commotions:
some criminal and criminological aspects

This article investigates the concept of crowd in the retrospective aspects, the leader`s
role in the civil commotion is analyzed, changes to the punitive article 294 CC of Ukraine as
to responsibility of organizers and provocateurs are proposed. For drafting of the effective
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methods of combating criminal actions of riotous crowd it is important to know the social and
psychological characteristics of the origin and functioning of group actions, intragroup
dynamics, the role of the individual, including the organizer and provocateur,as to transfor-
mation of the peaceful assemblyof citizens whichis guaranteed by the Constitution of Ukraine
in thecriminal actions of riotous crowd.

Key words: civil commotion, riotous crowd, organization of civil commotions, provoca-
tion civil commotions, leader, imitation, inculcation.

В умо вах су час но го ук раїнсько го дер жа во тво рен ня пи тан ня про роль на ро ду
у цьо му про цесі стає все більш ак ту аль ним, зо к ре ма йо го мир ної участі в дер жа -
во твор чих про це сах. Од ним із ас пектів дер жа во тво рен ня є участь гро ма дян у
мир них акціях, зібран нях, мітин гах. Суспільно-політич на кри за в Ук раїні ак ту -
алізу ва ла цю про бле му. Події ли с то па да-груд ня 2013 ро ку засвідчи ли, що ма сові
мирні акції гро ма дян містять в собі ве ликі ри зи ки пе ре тво рен ня на не кон тро ль о -
вані про ти правні дії на тов пу. У цих про це сах над зви чай ну ве ли ку роль відігра ють
певні осо би, ор ганіза то ри і про во ка то ри, дії яких за зда легідь спря мо вані на транс -
фор мацію мир но го зібран ня у зло чин ний на товп.

Сьо годні в юри дичній на уці Ук раїні про бле ма зло чин них дій на тов пу вив -
чається ли ше фраг мен тар но в ме жах досліджень співу часті у зло чині або зло -
чинів про ти гро мадсь ко го по ряд ку, зо к ре ма В.Бе бик, О. Біла, А. Дра го нен ко,
А. Зелінський, В. Ко роль ко, В. Куз не цов, Г. По чеп цов та інші.Пси хо логією на тов -
пу та по ведінкою лідерів у криміно ген них си ту аціях зай ма лись такі західні вчені
як Х. Арендт, Г. Блу мер, М. Ве бер,Р. Гвардіні, Г. Тард, Г. Ле бон, Е. Ка нетті, Е. Кас -
си рер, Г. Мар сель, С. Мос ко вичі, Х. Ор те га-і-Гас сет, В. Па ре то, Р. Парк, С. Си ге -
ле, З. Фрейд, Е. Фромм, А. Фул лье, О. Шпен г лер, К. Яс перс, К.Г. Юнг та ін. Се ред
російських дослідників цієї про бле ми провідні місця зай ма ють Г. Ашин, Є. До -
цен ко, В. Бех терєв, А. Бог да нов, Б. Гру шин, С. Ка ра-Мур за, П. Ко ва левсь кий,
М. Ми хай ловсь кий, Ю. Ле ва да, П. Со рокін, А. Цу лад зе та ін. В юри дичній літе -
ра турі не до стат ньо дослідже ною за ли шається роль ліде ра, який про по нує чи
нав’язує спо со би ре алізації соціаль ної ініціати ви. Девіант на спря мо ваність ліде -
ра ча с то при зво дить до ство рен ня криміно ген них си ту ацій, що в свою чер гу, ак -
ту алізує вив чен ня та ко го ти пу конфліктних си ту ацій на уков ця ми. Мак си мум
учас ників спільно го зло чи ну має місце при ма со вих за во ру шен нях чи гру по вих
по ру шен нях гро мадсь ко го по ряд ку, ко ли зло чинні дії вчи няє на товп. Тут слід за -
ува жи ти, що пи тан ня про криміна ль ну відповідальність знач но ус клад нюється,
ко ли в од но му і то му ж зло чині бе ре участь ба га то осіб1.

По нят тя на тов пу виз на чається, зо к ре ма, як «віднос но не три ва ле в часі скуп -
чен ня ве ли кої кількості лю дей, що пе ре бу ва ють у без по се ред нь о му кон такті між
со бою, стан яких ха рак те ри зується ви со ким рівнем емоційно го збу д жен ня, а по -
ведінка зу мов ле на под. спо ну кан ня ми, ус та нов ка ми та взаємною сти му ляцією2. У
цьо му ро зумінні на товп – це різно вид гру по вої діяль ності, яко му при та манні за -
гальні за ко номірності роз вит ку будь-якої спільної діяль ності. Од нак є і певні спе -
цифічні особ ли вості. По ведінка лю дей у на товпі прак тич но не пе ред ба чу ва на.
А.Ф. Зелінський влуч но ха рак те ри зує на товп: «На товп пе ре тво рює лю дей на ста -
до ба ранів, і од на бо жевільна вівця здат на по тяг ти за со бою все ста до. Від про -
сто го насліду ван ня роз ви вається ма со вий пси хоз, ко ли індивіду альні дії усвідо -
млю ють ся ли ше на рівні рухів тіла, а здатність усвідо млю ва ти мо раль ну і пра во -
ву оцінку вчи ню ва но го тим ча со во втра чається»3. Найбільш ви раз ним про явом
скуп чен ня ве ли кої кількості лю дей, що спільно вчи ня ють зло чинні дії, за зна че ним
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у КК Ук раїни, є ма сові за во ру шен ня (стат тя 294 КК). Ма сові за во ру шен ня виз на -
ча ють ся як по ру шен ня гро мадсь ко го по ряд ку на тов пом, що без чин ст вує. Існує ви -
яв ле на на уков ця ми за галь на за ко номірність, що «на товп за га лом більше схиль ний
до зла, ніж до до б ра»4.

Вод но час по тре бує спеціаль но го на уко во го досліджен ня по нят тя на тов пу, яке
є не до стат ньо вив че ним на су час но му етапі ні як криміна ль но-пра во ва, ні як
криміно логічна ка те горія. Самі пра во знавці ще на прикінці ми ну ло го століття за -
ува жу ва ли: «Ми не знаємо ме ханізму фор му ван ня пси хо логії лю дей, більшість з
яких і не ду ма ли про вчи нен ня зло чинів, од нак, опи нив шись у певній си ту ації,
пішли на це»5. Тут слід на го ло си ти, що ос танні події в Ук раїні засвідчу ють, що
та ка си ту ація не ви ни кає са ма по собі, її за зда легідь і свідо мо ство рю ють ок ремі
лю ди – про во ка то ри. Про во ка то ри не за кон них дій, що пе ре тво рю ють мир не
зібран ня на зло чин ний на товп, по винні ста ти об’єктом спеціаль них пра во вих
досліджень. По стає пи тан ня про не обхідність роз ме жу ван ня дій про во ка торів і
ор ганіза торів ма со вих за во ру шень.

Сьо годні в юри дичній на уці на товп вив чається ли ше фраг мен тар но в ме жах
досліджень співу часті у зло чині6. І тільки соціаль но-пси хо логічна на ука містить
гли бокі роз роб ки цьо го фе но ме на. Так, аналізу ю чи струк ту ру аг ре сив но го на тов -
пу, соціальні пси хо ло ги відзна ча ють, що він є не од норідним за скла дом, ви о крем -
лю ю чи різні про шар ки: ор ганіза то ри ма со вих ек с цесів (осо би, які про во дять
підго тов чу ро бо ту, за зда легідь пла ну ють і «про гра ють» ек с це си); ак тивні учас ни -
ки (ті, що ма ють на меті без по се ред ньо бра ти участь у про ти прав них діях з ме тою
на бут тя та ким чи ном ав то ри те ту, «ви пу с ти ти па ру», тоб то да ти вихід не га тив ним
емоціям то що); конфліктні осо би (во ни за лу ча ють ся до ак тив них учас ників, до
«яд ра» ек с цесів тільки че рез ви ник нен ня мож ли вості в анонімній об ста новці зве -
с ти ра хун ки з осо ба ми, які пе ре бу ва ють з ни ми в конфлікті); підбу рю вачі (такі, які
осо би с то не зби ра ють ся ак тив но діяти, а праг нуть ви ко ри с та ти інших для до сяг -
нен ня влас ної ме ти; во ни маніпу лю ють суспільною дум кою, звер та ють ся до при -
сутніх із за кли ка ми, збу рю ють не га тивні емоції то що); спо с терігачі (став лять ся
зацікав ле но до то го, що відбу вається, але наміру бра ти участь в ак тив них діях не
ма ють); ви пад кові (сприй ма ють подію бай ду же, але їхня при сутність чи сель но
збільшує на товп, що на дає при сутнім відчут тя мо гут ності, си ли)7. Бе зу мов но, ці
на укові ре зуль та ти вкрай важ ливі й ма ють бу ти ви ко ри с тані у криміна ль но-пра во -
вих і криміно логічних досліджен няx зло чин них дій на тов пу.

На підставі ре зуль татів досліджен ня сут ності та вла с ти во с тей на тов пу, ролі
ліде ра, ва таж ка на по ведінку йо го учас ників з точ ки зо ру соціаль ної пси хо логії,
історії криміна ль ної відповідаль ності осіб за ма сові за во ру шен ня за національ -
ним за ко но дав ст вом, порівняль но го за ко но дав ст ва п’ят над ця ти за рубіжних країн
вчені про по ну ють за сто су ва ти ди фе ренційо ва ний підхід до виз на чен ня міри по -
ка ран ня ор ганіза то рам і учас ни кам ма со вих за во ру шень шля хом кон ст ру ю ван ня
криміна ль но-пра во вої нор ми ст. 294 КК Ук раїни з трьох ча с тин. «1. Ор ганізація
ма со вих за во ру шень, що су про во д жу ва ли ся на силь ст вом над осо бою, по гро ма ми,
підпа ла ми, зни щен ням май на, за хоп лен ням будівель або спо руд, на силь ниць ким
ви се лен ням гро ма дян, опо ром пред став ни кам вла ди із за сто су ван ням зброї або
інших пред метів, які ви ко ри с то ву ва ли ся як зброя, – ка ра ють ся поз бав лен ням волі
на строк від п’яти до вось ми років.

2. Участь у ма со вих за во ру шен нях, а са ме, без по се реднє вчи нен ня на силь ст -
ва над осо бою, по громів, підпалів, зни щен ня май на, за хоп лен ня будівель або спо -

271Юридичні і політичні науки



руд, на силь ниць ке ви се лен ня гро ма дян, опір пред став ни кам вла ди із за сто су ван -
ням зброї або інших пред метів, які ви ко ри с то ву ва ли ся як зброя, – ка ра ють ся поз -
бав лен ням волі на строк від трьох до вось ми років.

3. Дії, пе ред ба чені ча с ти на ми пер шою або дру гою цієї статті, як що во ни при -
зве ли до за ги белі лю дей або до інших тяж ких наслідків, – ка ра ють ся поз бав лен -
ням волі на строк від вось ми до п’ят над ця ти років»8.

Слід підтри ма ти більш су во ру відповідальність ор ганіза торів ма со вих за во ру -
шень з ог ля ду на їх най ви щу суспільну не без печність се ред усіх інших учас ників
зло чи ну. Од нак не по го д жуємось по-пер ше, із за про по но ва ною кон ст рукцією
статті, а по-дру ге, із виз на чен ням од на ко вої верх ньої межі по ка ран ня за ор -
ганізацію і участь у ма со вих за во ру шен нях – 8 років поз бав лен ня волі. За пра ви -
лом, ча с ти на дру га статті завжди містить склад з об тя жу ю чою об ста ви ною, то му
більш не без печ на ор ганіза торсь ка діяльність у да но му складі не мо же пе ре ду ва ти
участі у ма со вих за во ру шен нях. Оче вид но, що підви ще на не без пе ка ор ганіза торів
(лідерів) зло чин них дій на тов пу, їх клю чо ва, вирішаль на роль, ви ма га ють адек ват -
но го ре а гу ван ня з бо ку пра во за с то сов чих ор ганів. То му за участь слід зни зи ти
верх ню ме жу по ка ран ня до 6 років поз бав лен ня волі.

Відміти мо, що су тич киміж пра во охо рон ця ми та мітин гу валь ни ка ми, що
відбу ли ся 1 груд ня в Києві на вул. Бан ковій, став лять про бле му відповідаль ності
про во ка торів зло чин них дій при про ве денні мир них акцій гро ма дян. Оче вид но,
по тре бує на галь но го на уко во го аналізу по нят тя «про во кація ма со вих за во ру -
шень». І на сам пе ред, слід виріши ти пи тан ня про ди фе ренціацію ка те горій «ор -
ганіза тор» і «про во ка тор» ма со вих за во ру шень. Про во кація за пра во вою при ро -
дою подібна до та кої фор ми співу часті як підбу рю ван ня до зло чи ну. З об’єктив -
ної сто ро ни про во ка тор схи ляє, вик ли кає рішучість в іншої осо би вчи ни ти зло -
чин. Об’єктив ну сто ро ну діяль ності не мож на відри ва ти від внутрішньої,
суб’єктив ної сто ро ни. Відо мо, що термін «про во кація»по хо дить від ла тинсь ко го
сло ва «provocatio», що оз на чає збу д жен ня, схи лян ня, за клик до обу рен ня. Про во -
ку ва ти (від нім. provozieren) – зай ма ти ся про во каційни ми діями9. У су часній ук -
раїнській мові про во кація оз на чає зрад ниць ку по ведінку, підбу рю ван ня ко го-не -
будь до та ких дій, які здатні по тяг ну ти за со бою тяжкі для ньо го наслідки10.

Од нак по нят тя «про во кація» за змістом не є то тож ним по нят тю «ор ганізація».
Ор ганіза тор є си нонімічним по нят тю ліде ра, керівни ка то що. За галь новідо мо, пи -
ше О.О. Біла, що керівник по ви нен бу ти ліде ром ко лек ти ву. Лідер – це лю ди на,
яка має знач ний пси хо логічний вплив на інших лю дей, ве де за со бою11. Термін
«лідер», як пра ви ло, ви ко ри с то ву ють, аналізу ю чи фор му ван ня зло чин них груп12,
або роз гля да ю чи та кий склад зло чи ну, як ор ганізація ма со вих без по рядків13, або
ж виз на ча ю чи особ ли вості по ведінки керівників зло чин них уг ру по вань у місцях
поз бав лен ня волі14. У праці Гю с та ва Ле бо на «Пси хо логія на товпів» ствер д -
жується, що роль ва таж ка знач на, йо го во ля яв ляє те яд ро, на вко ло яко го кри с -
талізу ють ся та об’єдну ють ся дум ки15. Бе зу мов но, що про во ка тор не відповідає
та ко му тлу ма чен ню.

Існує по зиція, що ма сові за во ру шен ня – це завжди дії аг ре сив но го на тов пу,
який спро во ко ва ний ор ганіза то ром (кур сив наш. – О.К., Т.Г).16 Тоб то ор га нізація
ма со вих за во ру шень при та ко му підході зво дить ся до про во каційних дій. На наш
по гляд, ці по нят тя не слід змішу ва ти. Термін «ор ганізо ву ва ти» оз на чає:ство рю ва -
ти, за сно ву ва ти що-не будь, за лу ча ю чи до цьо го інших, спи ра ю чись на
них;здійсню ва ти певні за хо ди гро мадсь ко го зна чен ня, роз роб ля ю чи їх підго тов ку

272 Держава і право • Випуск 62



і про ве ден ня; згур то ву ва ти, об’єдну ва ти ко го-не будь з пев ною ме тою // зо се ре д -
жу ва ти, мобілізо ву ва ти, спря мо ву ва ти ко гось на що-не будь;чітко на ла го д жу ва ти,
на леж но впо ряд ко ву ва ти що-не будь17. Зва жа ю чи на по пе редні вис нов ки, се ман -
тич ний аналіз термінів «про во кація» і «ор ганізація» свідчить, що ор ганізація зло -
чи ну охоп лює більш ши ро ке, роз га лу же не ко ло діянь, ніж про во кація. Не зва жа -
ю чи на цю відмінність, слід виз на ти, що за сту пе нем суспільної не без печ ності та
ролі у пе ре тво ренні мир них зібрань лю дей у зло чин ний на товп про во ка тор ма со -
вих за во ру шень не відрізняється від ор ганіза то ра. 

У за рубіжних країнах ор ганіза то ра та про во ка то ра ма со вих за во ру шень та кож
ха рак те ри зу ють не од но знач но і, відповідно, відповідальність такі осо би мо жуть
не сти або од на ко ву, або різну. Більшість країн не роз ме жо ву ють міру відповідаль -
ності для ор ганіза то ра, про во ка то ра та ак тив но го учас ни ка. До та ких відно сять ся
США18, Німеч чи на19, Ве ли ко бри танія20, Ре с публіка Поль ща21, Швеція22, Ес -
тонія23.

У де я ких країнах вза галі не зга дується про ти пи учас ників ма со вих за во ру -
шень або ли ше ак цен тується ува га на спо со би скоєння зло чинів і межі
відповідаль ності за них. До та ких країн ми відно си мо, Нідер лан ди24, Австрію25,
Ку бу26.

Се ред про аналізо ва них за рубіжних країн є й такі, які роз ме жо ву ють роль ор -
ганіза то ра, про во ка то ра та ак тив но го учас ни ка ма со вих за во ру шень. Так, за ко но -
да вець Японії в статті 106 Криміна ль но го Ко дек су вста нов лює, що «керівни ки
без по рядків ка ра ють ся…,осо би, які по си лю ва ли без по ряд ки тим, що ке ру ва ли
інши ми, або очо лю ва ли інших лю дей ка ра ють ся…»27.

Ст. 133 КК Данії вста нов лює криміна ль ну відповідальність для «осіб, які
підбу рю ють до не за кон но го збо ри ща», для «керівників збо ри ща» та для «будь
яко го учас ни ка збо ри ща»28.

Де що схо жим є за ко но дав ст во Грузії та Росії у роз ме жу ванні учас ників ма со -
вих за во ру шень. КК Грузії29 та Росії30 вста нов лює криміна ль не по ка ран ня як для
осо би, яка ор ганізу ва ла гро мадські за во ру шен ня, так і для ак тив них учас ників ма -
со вих за во ру шень. Про про во ка торів або ж підбу рю вачів у за ко но давстві цих
країн що до ма со вих за во ру шень нічо го не йдеть ся.

Все ви ще на ве де не дає змо гу за про по ну ва ти та ку ре дакцію статті 294 «Ма сові
за во ру шен ня»:

«1. Участь у ма со вих за во ру шен нях, а са ме, без по се реднє вчи нен ня на силь ст -
ва над осо бою, по громів, підпалів, зни щен ня май на, за хоп лен ня будівель або спо -
руд, на силь ниць ке ви се лен ня гро ма дян, опір пред став ни кам вла ди із за сто су ван -
ням зброї або інших пред метів, які ви ко ри с то ву ва ли ся як зброя, – ка рається поз -
бав лен ням волі на строк від трьох до ше с ти років.

2. Ор ганізація або про во кація дій, пе ред ба че них ча с ти ною пер шою цієї
статті – ка рається поз бав лен ням волі на строк від п’яти до вось ми років.

3. Дії, пе ред ба чені ча с ти на ми пер шою або дру гою цієї статті, як що во ни при -
зве ли до за ги белі лю дей або до інших тяж ких наслідків, – ка ра ють ся поз бав лен -
ням волі на строк від вось ми до п’ят над ця ти років».

Ор ганіза то ри та про во ка то ри та ких ма со вих дій – найбільш не без печні, ад же
здійсню ють відчут ний пси хо логічний вплив на інших учас ників. За со ба ми пси хо -
логічно го впли ву на су куп ну ак тивність індивідів соціальні пси хо ло ги тра -
диційно на зи ва ють: за ра жен ня, навіюван ня, пе ре ко ну ван ня і насліду ванн31. Усе,
по чи на ю чи з по крою сукні й закінчу ю чи уп равлінням, чесні вчин ки і зло чи ни, са -
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мо губ ст ва і бо жевілля, всі, як найнікчемніші за зна чен ням, так і най ве личніші, як
най сумніші, так і най ве селіші про яви людсь ко го жит тя, все є про дук том насліду -
ван ня32. Насліду ван ня до клад но вив ча лось і од ним із за снов ників соціаль ної пси -
хо логії ХІХ ст. Г. Тар дом. У своїй праці «Дум ка і на товп» вче ний пи ше: «Пи тан -
ня фак торів зло чи ну, яке так хви лює уми су час них криміналістів, але це про бле -
ма, пе ре не се на з ок ре мих індивідів на гру пи і по став ле на віднос но ко лек тив них
злодіянь»33. 

Прак ти ка про тидії спільним фор мам зло чин ної діяль ності свідчить, що вста -
нов лен ня ли ше криміна ль но-пра во вих оз нак є не до статнім для на леж ної про тидії
ма со вим за во ру шен ням. Для роз роб ки ефек тив них ме тодів про тидії зло чин ним
діям, вчи ню ва ним на тов пом, важ ли вим є знан ня соціаль но-пси хо логічних особ -
ли во с тей ви ник нен ня і функціону ван ня гру по вих дій, внутрішньо г ру по вої
динаміки, ролі осо би с тості, зо к ре ма ор ганіза то ра та про во ка то ра, у пе ре тво ренні
га ран то ва них Кон сти туцією Ук раїни мир них зібрань гро ма дян у зло чинні дії
натов пу.
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Н. М. АХ ТИРСЬ КА

ПО НЯТ ТЯ ОБ ШУ КУ ЗА ЗА КО НО ДАВ СТ ВОМ УК РАЇНИ ТА США

Досліджується по нят тя об шу ку та її про це су аль на рег ла мен тація за за ко но дав -
ст вом Ук раїни та США. Вно сить ся про по зиція що до роз ши рен ня кла сифікації видів об -
шу ку з ура ху ван ням су час ної технічної мож ли вості йо го про ве ден ня та за ко но дав чо го
закріплен ня відповідної про це су аль ної рег ла мен тації да ної слідчої (роз шу ко вої) дії.

Клю чові сло ва: не до тор канність жит ла, об шук, дис танційний об шук, ро зум не
очіку ван ня конфіденційності.

Ах тыр ская Н.Н. По ня тие обы с ка в за ко но да тель ст ве Ук ра и ны и США
Ис сле ду ет ся по ня тие обы с ка и его про цес су аль ная рег ла мен та ция в за ко но да тель -

ст ве Ук ра и ны и США. Вно сит ся пред ло же ние о рас ши ре нии клас си фи ка ции ви дов обы -
с ка с уче том со вре мен ных воз мож но с тей про ве де ния и за ко но да тель но го за креп ле ния
со от вет ст ву ю щей про цес су аль ной рег ла мен та ции дан но го след ст вен но го (ро зы ск но -
го) дей ст вия.

Клю че вые сло ва: не при кос но вен ность жи ли ща, обыск, дис тан ци он ный обыск, ра -
зум ное ожи да ние кон фи ден ци аль но с ти. 

Axtyrska Natalia. The notion of search in the legislation of Ukraine and the USA
The article investigates the concept of visitation and it’s procedural regulation in legisla-

tion of Ukraine and the U.S. The author proposes widening classification sorts of visitation
inclusive of modern possibilities realization and legislative consolidation procedural regula-
tion of this investigating action.

Key words: security of residence, visitation, distant visitation, reasonable expectation of
privilege.

Вся си с те ма криміна ль но-про це су аль них дій, про во дить ся в про це су аль но му
по ряд ку, пе ред ба че но му за ко ном, оскільки за без пе чує за конність про ва д жен ня,
га ран тує до три ман ня прав, сво бод та інте ресів осо би, пе ред ба чає га рантії одер -
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жан ня до стовірних та до пу с ти мих до казів та за без пе чує обґрун то ваність та спра -
вед ливість прий ня тих рішень. Криміна ль но-про це су аль на фор ма є єди ною у про -
ва д жен нях всіх ка те горій справ. Ус клад нен ня про це су аль ної фор ми не по вин но
роз гля да ти ся як пе ре шко д жан ня для вста нов лен ня об ста вин спра ви. Шарль Мон -
теск’є за зна чав, що фор малізму ви дається за над то ба га то для сто ро ни, яка діє не -
сумлінно, оскільки він її об ме жує, і, на впа ки, йо го за над то ма ло для чес ної лю ди -
ни, яко го він за хи щає; йо го складність, а та кож по ро д же на ним не квап ливість та
ви т ра ти скла да ють ціну, за якою ко жен одер жує влас ну сво бо ду та за без пе чує
своє до б ро1.

В криміна ль но-про це су аль них відно си нах існує два ви ди інте ресів, які є
рівноз нач но важ ли ви ми – інте ре си суспільства та інте ре си осо би (перш за все,
підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го, по терпіло го), для за хи с ту яких ство рюється та
удо с ко на люється криміна ль на юс тиція. Аналіз чин но го за ко но дав ст ва дає підста -
ви ствер д жу ва ти, що удо с ко на лен ня про це су аль ної фор ми відбу ло ся у двох на -
пря мах од но час но: 1) роз ви ток га рантій за хи с ту прав, сво бод та інте ресів осо би
як учас ни ка криміна ль но-про це су аль них відно син; 2) удо с ко на лен ня га рантій за -
хи с ту суспільства від криміна ль них пра во по ру шень шля хом удо с ко на лен ня си с -
те ми до казів та спо собів їх одер жан ня в рам ках криміна ль но го про ва д жен ня.

Од нак, вар то за зна чи ти, що най до с ко наліша в пра во во му ро зумінні пра во ва
рег ла мен тація не в змозі пе ред ба чи ти вре гу лю ван ня всіх суспільних відно син, що
ви ни ка ють на стадії до су до во го чи су до во го про ва д жен ня, що ство рює пе ре ду мо -
ви для її удо с ко на лен ня на підставі з’ясу ван ня про блем прак ти ки та вив чен ня
міжна род них стан дартів.

Однією з най с кладніших у про це су аль но му та так тич но му ро зумінні слідчих
дій є об шук, за конність та по ря док про ве ден ня яко го най частіше ос кар жується до
су ду. 

Не до тор канність жит ла га ран тується стат тею 30 Кон сти туції Ук раїни, у якій
закріпле но, що не до пу с кається про ник нен ня до жит ла чи до іншо го во лодіння
осо би, про ве ден ня в них ог ля ду чи об шу ку інак ше як за вмо ти во ва ним рішен ня
су ду (ч.1). Ча с ти на 2 ст. 30Кон сти туції Ук раїни містить ви клю чен ня з за галь но го
пра ви ла. Так, у невідклад них ви пад ках, пов’яза них із вря ту ван ням жит тя лю дей
та май на чи з без по се реднім пе ресліду ван ням осіб, які підо зрю ють ся у вчи ненні
зло чи ну, мож ли вий інший, вста нов ле ний за ко ном, по ря док про ник нен ня до жит -
ла чи до іншо го во лодіння осо би, про ве ден ня в них ог ля ду і об шу ку2. 

Да не пра во є кон венційною га рантією. У статті 8 Кон венції про за хист прав
лю ди ни і ос но во по лож них сво бод виз на че но, що ко жен має пра во на по ва гу до
сво го при ват но го і сімей но го жит тя, до сво го жит ла і ко ре с пон денції.Ор га ни дер -
жав ної вла ди не мо жуть втру ча тись у здійснен ня цьо го пра ва, за ви нят ком ви -
падків, ко ли втру чан ня здійснюється згідно із за ко ном і є не обхідним у де мо кра -
тич но му суспільстві в інте ре сах національ ної та гро мадсь кої без пе ки чи еко -
номічно го до б ро бу ту країни, для за побіган ня за во ру шен ням чи зло чи нам, для за -
хи с ту здо ров’я чи мо ралі або для за хи с ту прав і сво бод інших осіб3.

Прин цип не до тор кан ності жит ла чи іншо го во лодіння осо би та кож знай шов
своє закріплен ня в ст. 13 Криміна ль но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни.

Пи тан ня про це су аль но го по ряд ку та так ти ки про ве ден ня об шу ку досліджу ва -
ли такі вчені як Ю.П. Аленін., Р.С. Бєлкін, І.М.Ба жа нов, Т.В. Вар фо ло меєва,
В.Г.Гон ча рен ко, Ю.М. Гро ше вой, В.О. Ко но ва ло ва, В.В. Ти щен ко, В.Ю. Шепітько
та інші. Так, Р.С. Бєлкін за зна чав, що під час про ве ден ня об шу ку вар то вра хо ву -
ва ти ту об ста ви ну, що ця слідча дія об ме жує де які кон сти туційні пра ва гро ма дян4.
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В.Ю. Шепітько дійшов вис нов ку про те, що об шук – це слідча дія, змістом якої є
при му со ве об сте жен ня приміщень і спо руд, діля нок місце вості, ок ре мих гро ма -
дян з ме тою відшу кан ня і ви лу чен ня пред метів, що ма ють зна чен ня у справі, а та -
кож ви яв лен ня роз шу ку ва них осіб5. Інші ав то ри уточ ню ють це по нят тя роз ши -
рен ням ме ти та об’єктів по шу ку. Зо к ре ма, В.Г. Гон ча рен ко вва жає, що об шук – це
слідча дія, змістом якої є при му со ве об сте жен ня приміщень, спо руд, діля нок
місце вості та ок ре мих гро ма дян з ме тою відшу кан ня і ви лу чен ня зна рядь зло чи -
ну, ре чей і цінно с тей, які здо буті зло чин ним шля хом, інших пред метів і до ку -
ментів, що ма ють зна чен ня для спра ви, а та кож ви яв лен ня роз шу ку ва них осіб,
трупів і тва рин6. На дум ку М.І По ру бо ва, об шук є «ефек тив ним за со бом вклю чен -
ня ре чо вих до казів» в орбіту до су до во го розсліду ван ня7. Роз роб лю ю чи си с те му
так тич них прий омів об шу ку, С.Ф. Де ни сюк виз на чив, що да на слідча дія зай має
проміжне ста но ви ще в кла сифікації та ких дій на вер бальні і нон вер бальні,
оскільки мо же ма ти еле мен ти взаємодії з об шу ку ва ним, а мо же ха рак те ри зу ва ти -
ся її відсутністю8.

Од нак ви мо ги ча су обу мов лю ють по тре бу тлу ма чен ня ок ре мих по ло жень, що
містять ся у виз на ченні об шу ку, оскільки ма ють вирішаль не зна чен ня для про це -
су аль ної про це ду ри йо го про ве ден ня та ви ко ри с тан ня одер жа них до казів. На на -
шу дум ку, доцільно уточ ни ти що є об’єктом об сте жен ня, про аналізу ва ти по нят тя
«місцевість, що підля гає об шу ку», та виз на чи ти до пу с тимість ок ре мих ме тодів
об сте жен ня. 

Складність про ве ден ня об шу ку зу мов лює де таль ну про це су аль ну рег ла мен -
тацію. Відповідно до ст. 234 КПК Ук раїни, об шук про во дить ся з ме тою ви яв лен ня
та фіксації відо мо стей про об ста ви ни вчи нен ня криміна ль но го пра во по ру шен ня,
відшу кан ня зна ряд дя криміна ль но го пра во по ру шен ня або май на, яке бу ло здо бу те
у ре зуль таті йо го вчи нен ня, а та кож вста нов лен ня місцез на хо д жен ня роз шу ку ва -
них осіб. Об шук про во дить ся на підставі ух ва ли слідчо го судді. У разі не обхід -
ності про ве с ти об шук слідчий за по го д жен ням з про ку ро ром або про ку рор звер -
тається до слідчо го судді з відповідним кло по тан ням. За чин ним за ко но дав ст вом,
об шук про во дить ся ли ше у рам ках криміна ль но го про ва д жен ня. При цьо му
відкрит тя криміна ль но го про ва д жен ня за фак том вчи нен ня пра во по ру шен ня не є
пе ре шко дою для роз гля ду су дом та ких кло по тань9. Вер хов ний Суд Ук раїни тлу ма -
чить по нят тя жит ла че рез приз му прак ти ки Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни, од -
нак не тор кається по нят тя те ри торії, що підля гає об сте жен ню, не уточ нює чи є во -
на та кою, що ви ко ри с то вується для про жи ван ня (на якій зна хо дить ся жит ло вий бу -
ди нок), для сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня чи про мис ло во го ви роб ництва.

Для з’ясу ван ня да них пи тань вар то про аналізу ва ти по зицію Вер хов но го су ду
США, яким здійсне но ди фе ренційо ва ний підхід до са мо го виз на чен ня по нят тя
об шу ку, що зу мов лює про це ду ру про ве ден ня та ви ко ри с тан ня одер жа них у та кий
спосіб до казів.

Чет вер та по прав ка до Кон сти туції США вста но ви ла, що пра во на ро ду на охо -
ро ну осо би, жит ла, па перів та май на від не обґрун то ва них об шуків та арештів не
по вин но по ру шу ва тись, і жо ден ор дер не по ви нен ви да ва ти ся інак ше, як при на -
яв ності до стат ньої підста ви, підтвер д же ної при ся гою або уро чи с тою за явою; при
цьо му ор дер по ви нен місти ти де таль ний опис місця, яке підля гає об шу ку, осіб
або пред метів, що підля га ють аре ш ту.

При роз гляді скар ги на дії поліції, які на чеб то, на дум ку скарж ни ка, по ру шу -
ють йо го кон сти туцій пра ва, на ле жить да ти відповіді на два пи тан ня: 1) чи бу ли
дії поліції «об шу ком» або «аре ш том»; 2) за умо ви підтвер д жен ня про ве ден ня да -
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них дій – чи був та кий об шук чи арешт не обґрун то ва ним та чи бу ла за зда легідь
одер жа на санкція су ду10.

Як свідчить прак ти ка, відповіді та ці пи тан ня не є оче вид ни ми. Так, кри терії
для виз на чен ня об шу ку бу ли вста нов лені Вер хов ним су дом США в рішенні по
справі Ка ца. Раніше для виз на чен ня по нят тя об шу ку Вер хов ний суд США ви ко -
ри с то ву вав ус та ле ний вислів – фізич не втру чан ня в пев ну «кон сти туційно охо ро -
ню ва ну сфе ру» жит тя лю ди ни11. Вер хов ний суд США в 1928 р. по ста но вив, що
про слу хо ву ван ня те ле фо ну, в ре зуль таті чо го бу ла зафіксо вані інкриміну ю чи об -
ви ну ва че но го роз мо ви та ви ко ри с тані про ти ньо го у якості до казів об ви ну ва чен -
ня, не вва жається об шу ком, оскільки роз мо ва по те ле фо ну не є фізич ним
об’єктом, та не ма ло місце фізич не про ник нен ня в будь-яку кон сти туційно охо ро -
ню ва ну сфе ру жит тя лю ди ни12.

В рішенні у справі Ка ца, яке бу ло прий ня те у 1967 р. Вер хов ний суд США
відмо вив ся від по пе ред ньої пра во вої по зиції, та по ста но вив, що акт вcта нов лен ня
еле к трон но го про слу хо ву ю чо го при ст рою зовні те ле фон ної гро мадсь кої буд ки з
ме тою за пи су те ле фон них роз мов все ж та ки ут во рює об шук, на який по ши рю ють -
ся га рантії Чет вер тої по прав ки до Кон сти туції. Суд обґрун то ву вав свою по зицію
тим, що ме та по прав ки по ля гає в то му, щоб охо ро ня ти лю дей, а не при міщен ня.
Все те, що лю ди на ма га ють ся при хо ва ти від інших, як ча с ти ну сво го при ват но го
жит тя, має охо ро ня ти ся Кон сти туцією, не за леж но від то го, йдеть ся про гро мадсь -
ке місце або про фізич не про ник нен ня в ме жах чу жої влас ності. І на впа ки – все те,
що осо би, «завідо мо ви с тав ля ють на за галь ний ог ляд, навіть у влас но му бу дин ку
чи служ бо во му приміщенні зна хо дить ся по за ме жа ми сфе ри дії по прав ки». У ви -
пад ку, ко ли пра во охо ронні ор га ни по ру шу ють «ро зум не очіку ван ня не до тор кан -
ності при ват но го жит тя осо би», то вар то виз на ва ти такі дії об шу ком. 

В прак тичній діяль ності ви ни ка ють пи тан ня про за конність ви ко ри с тан ня в
криміна ль но му про ва д женні інфор мації, яку осо ба конфіденційно на да ла своєму
співроз мов ни ку (дру гу), роз ра хо ву ю чи на пев ний рівень при ват ності. Вер хов ний
суд США по ста нов, що лю ди не вправі ро зум но очіку ва ти, що зміст їхньої бесіди
не бу де пе ре да но співроз мов ни ком до поліції13. А та кож осо ба не вправі ро зум но
очіку ва ти, що її співроз мов ник не є аген том, спеціаль но підісла ним поліцією14.
По прав ка до Кон сти туції не по ру шується, як що поліція за без пе чує надісла ну осо -
бу за пи су ю чим або пе ре да ю чим при ст роєм для про слу хо ву ван ня роз мов15. Ви ко -
ри с тан ня поліцією при ст рою, яким виз на ча ють ся но ме ри те ле фонів, що на би ра -
ють ся з пев но го но ме ру, але не за пи су ють роз мов, не ут во рює об шу ку. Цю по -
зицію Вер хов ний суд США по яс нив тим, що не мо же бу ти ро зум но го очіку ван ня,
що те ле фон на ком панія не ве де облік но мерів , які вик ли ка ють ся або нен том та не
пе ре дає та ку інфор мацію поліції16.

За слу го вує на ува гу по нят тя «відкри то го про сто ру», яке в США тлу ма чить ся
як будь-яка те ри торія за ме жа ми ділян ки землі та бу дов, без по се ред ньо при лег ла
до жит ло во го бу дин ку. Відкри тим про сто ром в аме ри кансь ко му праві вва жається
будь-яка те ри торія по за ме жа ми землі та бу до ви, що без по се ред ньо при лег ла до
жит ло во го бу дин ку. В місті та ка ділян ка вклю чає зем лю, на якій стоїть бу ди нок та
всі інші об’єкти : тро ту а ри, га ражі, га нок, ав то мобільний під’їзд до бу дин ку та га -
зо ни. В сільській місце вості та ка ділян ка вклю чає зем лю, яка без по се ред ньо зна -
хо дить ся по бли зу бу дин ку, але не всі посівні площі, що пе ре бу ва ють у влас ності.
Керівною ідеєю є те, що відкриті про сто ри не ство рю ють об ста нов ку ви ключ но
для при ват них форм діяль ності. Вер хов ний суд США по ста но вив, що не мож на
вва жа ти об шу ком си ту ацію, в якій поліцейські ігно ру ють знак, що за бо ро няє не -
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за кон ний вхід на при ват ну власність, про ни ка ють на те ри торію че рез за мк нені во -
ро та та в ре зуль таті ог ля ду ви яв ля ють посіви ма ри ху а ни, які во ни не мог ли б ви -
я ви ти без про ник нен ня на при ват ну те ри торію17.

Спірною ви яв ляється пра во ва по зиція що до об сте жен ня при ват ної те ри торії з
повітря, як що ме тою та ких дій є ви яв лен ня до ка зо вої інфор мації. Як свідчать
рішен ня Вер хов но го су ду США, при виз на ченні ха рак те ру дій поліції вар то ке ру -
ва ти ся оцінкою низ ки об ста вин. Зо к ре ма, ае ро фо тозй ом ка те ри торії про мис ло во -
го підприємства не є об шу ком, од нак, спо с те ре жен ня з повітря за ділян кою, без -
по се ред ньо при лег лою до жит ло во го бу дин ку – «там, де очіку ван ня не до тор кан -
ності при ват но го жит тя найбільш ви сокі» мо же бу ти виз на че но як об шук. Хо ча в
ок ре мих ви пад ках для виз на чен ня ха рак те ру дій поліції вра хо ву ють й інші об ста -
ви ни, зо к ре ма, спри чи нені не зруч ності меш кан цям. Так, у справі по ви яв лен ню
посівів ма ри ху а ни поліція за сто су ва ла обліт те ри торії над жит лом підо зрю ва но -
го, в ре зуль таті чо го на те ри торії, яка без по се ред ньо бу ла при лег лою до йо го бу -
дин ку, во ни й бу ли зафіксо вані. Суд по ста но вив, що в да но му ви пад ку дії поліції
не мож на вва жа ти об шу ком на підставі то го, що у об ви ну ва че но го не мог ло бу ти
ро зум но го очіку ван ня що до не до тор кан ності при ват но го жит тя, оскільки будь-
який гро ма дя нин, проліта ю чи над вка за ною те ри торією, міг би по ба чи ти те, що
ви я ви ли співробітни ки поліції.

Об сте жен ня те ри торії з повітря в ок ре мих ви пад ках мо же тлу ма чи ти ся як об -
шук та по тре бу ва ти відповідно го про це су аль но го оформ лен ня (санкції, ор де ра),
зо к ре ма, як що гелікоп тер поліції по ру шує звич ний по ря док ви ко ри с тан ня ділян -
ки те ри торії, що без по се ред ньо при лег ла до жит ло во го бу дин ку, цир ку ляція
повітря від гвинтів здіймає пил, ство рює над зви чай ний шум, або та кий обліт доз -
во лив спо с теріга ти інтимні по дро биці жит тя йо го меш канців18.

Вер хов ний суд США не вва жає об шу ком об ню ху ван ня ба га жу в гро мадсь ко -
му ае ро пор ту со ба кою, на тре но ва ною відшу ку ва ти нар ко тичні ре чо ви ни. Од нак
ви ко ри с тан ня ок ре мих технічних при ст роїв по тре бує відповідної су до вої санкції,
оскільки об сте жен ня за до по мо гою криміналістич ної техніки, мо же вва жа ти ся
об шу ком. При кла дом то го є ви ко ри с тан ня при ст рою – теп ловізо ру, за до по мо гою
яко го поліція об сте жує бу дин ки та ви яв ляє рівень теп ла, що ни ми ви проміню ють -
ся. Да ний ме тод доз во ляє вста но ви ти місця ви ро щу ван ня ма ри ху а ни, оскільки
надмірне теп ло в бу дин ку мо же свідчи ти про ви ко ри с тан ня для цьо го ламп на ка -
лю ван ня. Теп ло ве ска ну ван ня приміщен ня Вер хов ний суд США вва жає об шу ком,
оскільки цей ме тод доз во ляє поліції одер жа ти уяв лен ня про внутрішню ча с ти ну
бу дин ку, що бу ло б не мож ли вим без фізич но го про ник нен ня у сфе ру жит тя, яка
охо ро няється кон сти туцією. Пра во ва по зиція ґрун ту ва ло ся на то му, що пра во охо -
ронні відом ст ва роз роб лю ють су часні тех но логії, які доз во ля ють ба чи ти крізь
стіни19. При кла дом то го є пристрій, який доз во ляє поліцейсь ким про во ди ти еле -
к трон ний осо би с тий об шук осо би на пред мет ви яв лен ня у неї зброї, пе ре бу ва ю -
чи від об шу ку ва но го на відстані від 3 до 7 метрів.

От же, об шук – це слідча (роз шу ко ва) дія, ме тою якої є ви яв лен ня та фіксації
відо мо стей про об ста ви ни вчи нен ня криміна ль но го пра во по ру шен ня, відшу кан ня
зна ряд дя криміна ль но го пра во по ру шен ня або май на, яке бу ло здо бу те у ре зуль -
таті йо го вчи нен ня, а та кож вста нов лен ня місцез на хо д жен ня роз шу ку ва них осіб у
ме жах те ри торії, що зна хо дить ся в сфері охо ро ню ва них кон сти туцією інте ресів
осо би. Су часні технічні мож ли вості криміналістич но го за без пе чен ня да ної
слідчої дії доз во ля ють ви о крем лю ва ти об шук, що про во дить ся за умо ви фізич но -
го про ник нен ня співробітників пра во охо рон них ор ганів на те ри торію чи об’єкт,
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де пла нується про ве ден ня да ної слідчої дії, або без та ко го фізич но го втру чан ня –
шля хом візу аль но го об сте жен ня з повітря, або з ви ко ри с тан ням еле к трон них при -
ладів дис танційної дії. Роз г ля нуті пи тан ня свідчать про не до стат ню зба лан со -
ваність чин но го криміна ль но го про це су аль но го за ко но дав ст ва с су ча сни ми по ло -
жен ня ми що до пра ва при ват ної влас ності, відкри тості те ри торій, технічно го про -
гре су, яким відкри ва ють ся нові мож ли вості про ве ден ня слідчих дій, що ви ма гає
постійно го при ве ден ня йо го у відповідність до міжна род них стан дартів з ура ху -
ван ням кра щих су до вих прак тик.
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О. В. КУЛЬ ТЕН КО

УМО ВИ ТА ЧИН НИ КИ ДО ВЕ ДЕН НЯ ДО СА МО ГУБ СТ ВА В УК РАЇНІ

Дослідже но пи тан ня впо ряд ку ван ня вітчиз ня но го за ко но дав ст ва що до са мо губ ст -
ва, здійсне но йо го порівняль ний аналіз з за ко но дав ст вом Франції. Освітле но за хо ди про -
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тидії са мо губ ст вам в Індії та Сінга пурі. За про по но ва но: до три му ва ти ся про -
порційності в по ряд ку ро бо ти у Вер ховній Раді Ук раїни із про ек та ми за конів, вне сти
зміни до ст. 120 Криміна ль но го ко дек су Ук раїни, до да ти до Криміна ль но го ко дек су Ук -
раїни стат тю «Спро ба са мо губ ст ва», ска су ва ти По ста но ву Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни від 30 ли с то па да 2011 р. N 1232.

Клю чові сло ва:са мо губ ст во, суїцид, умо ва, чин ник, суспільство, гру пи лю дей, осо -
бистість, жит тя, во ле ви яв лен ня, во ля, пра во, за кон, дер жа ва.

Куль тен ко А.В. Ус ло вия и фак то ры до ве де ния до са мо убий ст ва в Ук ра и не
Ис сле до ва ны во про сы упо ря до че ния оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва от но си -

тель но са мо убий ст ва, осу ще ств лен его срав ни тель ный ана лиз с за ко но да тель ст вом
Фран ции. Ос ве ще ны ме ры про ти во дей ст вия са мо убий ст вам в Ин дии и Син га пу ре.
Пред ло же но: со блю дать про пор ци о наль ность в по ряд ке ра бо ты Вер хов ной Ра ды Ук ра -
и ны с про ек та ми за ко нов, вне сти из ме не ния в ст. 120 Уго лов но го ко дек са Ук ра и ны, до -
ба вить в Уго лов ный ко декс Ук ра и ны ста тью «По пыт ка са мо убий ст ва», от ме нить
По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни с т ров Ук ра и ны от 30 но я б ря 2011 N 1232. 

Клю че вые сло ва: са мо убий ст во, су и цид, ус ло вие, фак тор, об ще ст во, груп пы лю -
дей, лич ность, жизнь, во ле изъ яв ле ния, сво бо да, пра во, за кон, го су дар ст во.

Kultenko Alexander. Conditions and factors the led to a suicide in Ukraine
The article is dedicated to streamline domestic legislation regarding suicide, by his com-

parative analysis of the laws of France. Lighted measures against suicide in India and
Singapore. Proposed: proportionality in order to work the Verkhovna Rada of Ukraine, the
draft law to amend Art. 120 of the Criminal Code of Ukraine, added to the Criminal Code of
Ukraine article "suicide attempt", to cancel the decision of the Cabinet of Ministers of
Ukraine on November 30, 2011 N 1232.

Key words: suicide (homicidum mann Propria, cedes manu propria, self-homicide, self-
murder), condition, factor, society, group of people, individual, life, expression, freedom, right,
law, polity.

Згідно з ог ля дом фон ду на ро до на се лен ня ООН (UNFPA), в 2011 році чи -
сельність на се лен ня Ук раїни скла да ла 45,7 млн. та змен шується на 0,6 відсот ка за
рік, фахівці цьо го фон ду про гно зу ють ско ро чен ня до 2050 ро ку на се лен ня на шої
дер жа ви до 35,0 млн. осіб1. Відповідно до рей тин гу смерт ності на се лен ня ЦРУ
(СIA), Ук раїна посідає дру ге місце, се ред країн світу, маємо 15.75 смер тей на
1.000 гро ма дян у 2013 році2. Ці дані підтвер д жується інфор мацією (1990-2012
рр.) Дер жав ної служ би ста ти с ти ки Ук раїни3.

Досліджен ня пи тань, пов’яза них із са мо губ ст вом як суспільним яви щем, не -
мож ли ве без з’ясу ван ня йо го при чин, в то му числі соціаль но го не бла го по луч чя.

За да ни ми Світо вої ор ганізації здо ров’я (WHO) ООН, в 2011 році Ук раїна в
світі має та кий по каз ник са мо губств 44,8 смер тей на 100000 гро ма дян, тоб то зай -
має п’яте місце в рей тин гу4. Ак ту аль ності цій праці до дає те, що відповідно до
таб лиці п. 5.10. «Роз поділ по мер лих від зовнішніх при чин смерті» Розділ 5.
«Смертність» в де мо графічно му щорічни ку «На се лен ня Ук раїни за 2011 рік» Дер -
жав ної служ би ста ти с ти ки Ук раїни тільки від «на вмис но го са мо уш ко д жен ня» та
«транс порт них не щас них ви падків» за ги ну ли 8973 та 5701 гро ма дян5. Це не вра -
хо ву ю чи ла тент них са мо губств (уза галь не них, на при клад, в гра фах: «падінь»,
«утоп лень та за ну рень в во ду» чи «не щас них ви падків, спри чи не них дією ди му,
во гню та по лум’я» та ін.). 

На фоні та кої тен денції, ак ту аль ності на бу ває ро зуміння по нят тя «са мо губ ст -
во», в істо рич но му ас пекті усвідо млен ню яко го спри я ли праці Ф.Аквінсько го,
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Ари с то те ля, Епіку ра, Піфа го ра, Пла то на, Се не ки, Со кра та, Та ци та і Ци це ро на.
Висвітли ли фе но мен са мо губ ст ва в своїх пра цях Ч. Бе каріа, Е. Дюрк гейм,
Ж. Ескіроль, А. Ка мю, Е. Мор селлі, Р. Мо уді, Ф. Ніцше, З. Фрейд, Е. Шнейд ман,
Д. Юм та ін. За слу го вує на ува гу ро бо та по си с те ма ти зації етапів істо рич но го роз -
вит ку по глядів на про бле му са мо губ ст ва та виз на чен ня на уко вих шкіл з цьо го на -
прям ку, яку ви ко нав В. Суліцький6. ЇЇ вив чен ня, на дум ку ав то ра, доз во ляє дійти
вис нов ку про складність досліджен ня про бле ми са мо губ ст ва, яку ство рює різно -
манітність підходів (ме тодів) уче них в різних га лу зях на ук, су пе реч ли вий ха рак -
тер от ри ма них ре зуль татів про ве де них досліджень та існу ван ня в ме то до логії
пра ва са мо губ ст ва як особ ли во го соціаль но го, філо софсь ко го, епідеміологічно го,
психіат рич но го, фізіологічно го, пси хо логічно го та юри дич но го фе но ме ну. Сто -
сов но ос тан нь о го, без сумніву, цікаві криміно логічні досліджен ня В. Ли хо ло ба,
В. Філо но ва7 та Л. Ше с то па ло вої, які «до во дять, що са мо губ ст во тісно пов'яза но
з вікти мо логією в її ши ро ко му ро зумінні і ла тентністю зло чин ності; є ба га то
спільно го в при чи нах, які по ро д жу ють зло чинність і са мо губ ст во; са мо губ ст во
по терпіло го мо же бу ти наслідком ба га ть ох зло чинів, а та кож до ве ден ня до са мо -
губ ст ва; по каз ни ки зло чин ності та са мо губств ко ре лю ють між со бою»8.
Відсутність єди но го як міжга лу зе во го, так і пра во во го підхо ду до фе но ме ну са мо -
губ ст ва, до дає ак ту аль ності цій публікації, з ура ху ван ням її прак тич ної скла до вої. 

Ме тою цьо го досліджен ня є спро ба впо ряд ку ва ти вітчиз ня не за ко но дав ст во
що до са мо губ ст ва, здійсни ти йо го порівняль ний аналіз із ана ло га ми в інших дер -
жа вах, за про по ну ва ти мож ливі варіан ти йо го вдо с ко на лен ня.

Виз на чен ня са мо губ ст ва роз по ча ло ся з усвідо млен ня індивіду у мом (лат.
individuum – не подільний) се бе лю ди ною ро зум ною (лат. Homo Sapiens)9. Сто сов -
но зовнішніх умов існу ван ня про бле ми са мо губ ст ва, то во ни вста нов лені у ме жах
співвідно шен ня «суспільство – гру пи лю дей – осо бистість», са ме то му так важ ли -
во за ко но дав цю до три му ва ти ся про порційності у ви ко ри с танні співвідно шен ня
термінів «жит тя – во ле ви яв лен ня – во ля», оскільки та кий ал го ритм дії по зи тив но
впли ває на гар монійний роз ви ток всіх трьох боків три кут ни ка «лю ди на –
суспільство – дер жа ва»10.

На уко во-пра во ва ка те горія «са мо губ ст ва» не од ра зу здо бу ла своє закріплен ня
в за ко но давстві, не зва жа ю чи на те, що во на бу ла знай о ма на за ході ще за епо хи
ан тич ності в ста ро давній Греції, а на сході в Індії.

Суїцид (лат. suus – свій, що на ле жить собі; при родній, нор маль ний; caedo –
вби ти, умерт ви ти)11.

Бейч лер (Beichler J.)12 за про по ну вав виз на чен ня, яке підкрес лює опе раційні
функції, що ха рак те ри зує стадію скоєння суїци ду. Вра ху вав ши тра диційні чо ти ри
ви ди смерті, з со тень її при чин (трьо ма з яких є: при род на смерть, не щас ний ви -
па док і вбив ст во) Шнейд ман (Shneidman Е.)13 за про по ну вав до дат ко ву кла -
сифікацію, в котрій всі смерті (не за леж но від їх ви ду або при чи ни) відно сять ся
до од но го з трьох видів: на вмис на, на по ло ви ну на вмис на (у котрій індивіду ум
зіграв ча ст ко ву, при хо ва ну, за ву а ль о ва ну або не усвідо мле ну роль у при ско ренні
кон чи ни) або не на вмис на14. 

Наміри при пи нен ня влас но го жит тя як кри терій виз на чен ня са мо губ ст ва бу ли
висвітлені у трак таті «Се ма хо та», при свя че но му смерті і тра у ру. Відповідно до
ньо го, ви тре бу ван ня до казів про намір здійсни ти суїцид та по даль ше їх виз нан ня
у формі за ду му скоїти са мо губ ст во є підста вою для вста нов лен ня фак ту та кої по -
ведінки до ви ду смерті (і відповідно, відсут ності чи на яв ності санкцій релігійно -
го або за ко но дав чо го ха рак те ру). При цьо му підо зра в на яв ності психічної хво ро -
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би ви клю чає суїцид . «Хто ж здійснює са мо губ ст во в здо ро во му глузді – Як що
лю ди на залізла на де ре во або на дах і роз би ла ся на смерть, це ще не са мо губ ст во,
а са мо губ ст вом йо го смерть бу де виз на на, як що пе ред цим він ска зав: «Ось лізу
на де ре во або на дах і звідти ки ну ся вниз », а потім і вчи нив по своєму сло ву при
свідках ... Той же, ко го знай ш ли повіше ним або та ким, що ки нув ся на меч, бу де
виз на ний, як той, хто за подіяв собі смерть в по ть ма ренні ро зу му»15.

Згідно з виз на чен ням ВО ОЗ (1982), «суїцид – акт са мо губ ст ва з фа таль ним ре -
зуль та том; за мах на са мо губ ст во – ана логічний акт, який не має фа таль но го ре -
зуль та ту»16.

Юри дич на ен цик ло педія вка зує, що са мо губ ст во «мо же бу ти здійсне не са мою
осо бою без по се ред ньо (напр., повішен ня, постріл, от руєння то що) або опо се ред -
ко ва но (го лод). Мож ли ве С. і за до по мо гою сто ронніх осіб. Во но мо же бу ти вик -
ли ка не різно манітни ми еко номічно не га тив ни ми чин ни ка ми (без робіття,
відсутність мож ли вості ре алізу ва ти се бе то що), конфлікта ми з бать ка ми, ото чу ю -
чи ми, пси хо логічни ми кри за ми, втра тою відчут тя сен су жит тя то що»17.

Ок с фордсь кий юри дич ний слов ник тлу ма чить суїцид як вид на вмис но го вбив -
ст ва се бе. Відповідно до цьо го слов ни ка, з 1961 ро ку са мо губ ця не вва жається
зло чин цем, про те існу ють санкції в за ко но давстві (які пе ред ба ча ють тю рем не
ув’яз нен ня терміном до 14 років) за по соб ництво, підбу рю ван ня, кон суль ту ван ня
або за без пе чен ня са мо губ ст ва. Ува гу при вер тає в цьо му слов ни ку та ке: «ко ли дві
лю ди ни згодні, що один з них по ви нен уби ти іншо го, а потім вчи ни ти са мо губ ст -
во, той, хто скоїть вбив ст во, ви нен, як що він ви жи ве, він ви нен у не на вмис но му
вбивстві»18. 

По вер та ю чись до зовнішніх умов, які спри я ють існу ван ню суїци ду в нашій
країні, про аналізуємо її го ло вний за кон, Кон сти туцію Ук раїни(далі КУ). У КУ,
вра хо ву ю чи пре ам бу лу, сло во «жит тя» ви ко ри с то вується чо тир над цять разів. Та -
ка кількість по зи ти ву в порівнянні з Кон сти туцією Франції вик ли кає при наймні
по див, оскільки в ос танній сло во «жит тя»(vie) вка зується чо ти ри ра зи. Далі,
здійсни мо спро бу зро зуміти пер ше ре чен ня ст. 27 КУ19, а са ме «Ніхто не мо же бу -
ти свавільно поз бав ле ний жит тя», та од ра зу відзна чи мо по тре бу розтлу ма чи ти
термін «свавільно», оскільки ос танній не ви ко ри с то вується ні в Криміна ль но му
ко дексі Ук раїни (далі ККУ), ні в Цивільно му.

Слід на га да ти, що свавільний – це та кий, «який діє на влас ний роз суд, не зва -
жа ю чи на во лю й дум ку інших; са мовільний»20. З цьо го ви ник ла по тре ба порівня -
ти кількість слів «во ля» (volontй) в КУ та Франції – в нашій дер жаві за ко но да вець
не вка зав та ке сло во в го ло вно му за коні дер жа ви, а от у Франції во но вка зується
тричі. Фахівці-філо ло ги мо жуть вка за ти на по тре бу порівнян ня ча с то ти вжи ван ня
«во ле ви яв лен ня» (volontй): у КУ во но вка за не двічі. З чим ав тор по го д жується,
про те дис кусійним тоді за ли шається ви ко ри с тан ня у Кон сти туції Франції21 тричі
сло ва з фран цузь кої мо ви «seront» (во ле ви яв лен ня), тоб то існує дис про порція. 

З юри дич ної пси хо логії відо мо, що во ля – це свідо ма ор ганізація і са мо ре гу -
ляція лю ди ною своєї діяль ності та по ведінки, спря мо ва на на по до лан ня труд -
нощів при до сяг ненні по став ле ної ме ти. Во ля – це здатність кон тро лю ва ти свою
діяльність і ак тив но спря мо ву ва ти її на до сяг нен ня своїх цілей. Во на пред став ляє
особ ли ву фор му не ли ше вміння чо гось до би ти ся, а й вміння відмо ви ти ся від чо -
гось, ко ли це потрібно (А. Ма ка рен ко). Во ля за без пе чує пе рехід від пізнан ня
(пізна вальні про це си) і пе ре жи ван ня лю ди ни (емоційні про це си) до прак тич ної
діяль ності, са ме то му так важ ли во, щоб цей термін пе ре бу вав у про порційно му
вжит ку до терміну пра во, (за кон)22.
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З ура ху ван ням ви кла де но го ви ще, ви ни ка ють сумніви у доцільності та у
послідо вності ви ко ри с тан ня термінів у статті 120 ККУ «До ве ден ня до са мо губ ст -
ва», а са ме «До ве ден ня осо би до са мо губ ст ва або до за ма ху на са мо губ ст во»23. 

Крім то го, до об’єкту зло чи ну, який вка за ний в ко мен тарі ст. 120 ККУ, а са ме:
«жит тя та здо ров’я осо би», логічно до да ти «психічний стан», тоб то «жит тя, здо -
ров’я та психічний стан». Наслідком цьо го бу де те, що зло чин вва жа ти меть ся
закінче ним з мо мен ту на стан ня наслідків у ви гляді спри чи нен ня психічних
страж дань по терпіло му та кож. 

Се ред чин ників, що впли ва ють на обґрун ту ван ня кваліфіку ю чих оз нак до ве -
ден ня до са мо губ ст ва по терпіло го, є вста нов лен ня йо го за леж ності від ви ну ва то -
го в сімей них, по бу то вих, ма теріаль них, служ бо вих, по са до вих, тру до вих, ме дич -
них, політич них, іде о логічних, релігійних та інших відно си нах. За та ко го по ряд -
ку вре гу лю ван ня суспільних відно син ав тор вва жає не доцільним виз на ча ти
суб’єктив ну сто ро ну зло чи ну не о бе режністю. 

Дер жа ва має по пе ре д жу ва ти про яви суїци ду. 
Працівни ки ор ганів ви ко нав чої вла ди, мо жуть ствер д жу ва ти про за ан га жо -

ваність та ко го підхо ду, так як ст.20 ККУ се ред за су д же них ви ко ри с то вується як
підста ва для за сто су ван ня при му со вих за ходів ме дич но го ха рак те ру у разі
скоєння ни ми спро би суїци ду (О.Джу жа, С.Фа ре нюк24). Дійсно, виз нан ня осо би
об ме же но осуд ною вра хо вується су дом при при зна ченні по ка ран ня, про те не -
обхідною умо вою з п.1 вка за ної ви ще статті є на яв ний у осо би «психічний роз -
лад», тоб то ор ган ви ко нав чої вла ди має звер ну ти ся до су ду у та ко му ви пад ку для
виз нан ня су дом осо би об ме же но осуд ною з ура ху ван ням вис нов ку су до во-
психіат рич ної ек с пер ти зи, а відсутність та ко го звер нен ня оз на чає бездіяльність
суб’єкта влад них по вно ва жень.

Доцільним є за по зи чен ня по зи тив но го досвіду індійських ко лег, у яких в тра -
диції са мо губ ст во бу ло ствер д же но релігійни ми дог ма ми (са мо спа лен ня вдів, по -
да ру нок жит тя сво го фізич но го тіла бо гині Ах горі). У цій країні у про тидію та ко -
му не га тив но му яви щу бу ла схва ле на стат тя 309 КК Індії, згідно з якою спро ба са -
мо губ ст ва ка рається поз бав лен ням волі на строк до 1 ро ку і / або штра фом. Та ка
са ма дис по зиція та санкція існує в Ре с публіці Сінга пур: «хто спро бує покінчи ти
з со бою, і зро бить будь-які дії на вчи нен ня та ко го зло чи ну, ка рається поз бав лен -
ням волі на строк до од но го ро ку, або штра фом, або і тим і іншим25. 

Ок ремі по ло жен ня чин но го Криміна ль но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни
(далі КПКУ) ще більше до да ють логіки в обґрун ту ван ня по зиції ав то ра. Так, за -
ко но дав чо не вста нов ле но про це су аль ний строк для здійснен ня повідо млен ня про
підо зру за пунк том 3 ча с ти ни 1 статті 276 КПКУ. Не вре гу ль о ваність пра во во го
інсти ту ту повідо млен ня про підо зру, закріпле но го гла вою 22 КПКУ, вклю чає в се -
бе оціноч не по нят тя, яке охоп люється сло ва ми «у ви пад ках: … на яв ності до -
статніх до казів»26 – це на дає мож ли вості пра во за с то сов ним ор га нам «са -
мостійно» оціню ва ти фак ти в ме жах, пе ред ба че них оціноч ною нор мою, тоб то
ство рю ють мож ли вості для дис креції суб’єкта при ре алізації та за сто су ванні їх на
прак тиці.

При чо му, відсутність вста нов ле но го стро ку для вчи нен ня про це су аль ної дії,
усу ває мож ливість здійснен ня про це су аль но го (су до во го) кон тро лю за діями та
бездіяльністю слідчо го та про ку ро ра, що уне мож лив лює вплив на такі дії чи
бездіяльність, та при тяг нен ня ос танніх до юри дич ної відповідаль ності. Мож на
ствер д жу ва ти, навіть при фак тичній умисній про ти правній бездіяль ності слідчо -
го та про ку ро ра у ча с тині не повідо млен ня про підо зру, та ка бездіяльність фор -
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маль но бу де пра вомірною. На по гляд ав то ра, та ка умо ва до дає мож ли вості осо -
бам, які ма ють спеціальні знан ня, зло вжи ва ти ни ми на влас ний роз суд, у формі
ство рен ня чин ників на прав ле них на до ве ден ня осо би до са мо губ ст ва. Без сумніву,
та ка за ко но дав ча кон ст рукція доз во ляє фор маль но діяти в рам ках за ко ну (в т.ч.
суб’єкту влад них по вно ва жень).

На ос та нок за зна чу що, «скоєння са мо губ ст ва працівни ком пла в с кла ду на суд -
нах морсь ко го, річко во го та ри бо про мис ло во го фло ту в разі пе ре ви щен ня обу мов -
ле но го ко лек тив ним до го во ром стро ку пе ре бу ван ня у рейсі…»27, вка за не в Пе -
реліку об ста вин, за яких за яких не щас ний ви па док виз нається та ким, що пов'яза -
ний з ви роб ництвом, (ЗА ТВЕР Д ЖЕ НО по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 30 ли с то па да 2011 р. N 1232) – є умо вою, яка впли ває на збільшен ня кількості
са мо губств гро ма дян Ук раїни. 

Підсу мо ву ю чи уза галь не ний ма теріал, про по нуємо зро би ти такі вис нов ки:
По-пер ше, з ме тою до три ман ня про порційності у ме жах співвідно шен ня

«суспільство – гру пи лю дей – осо бистість» та ви ко ри с тан ня термінів «жит тя – во -
ле ви яв лен ня – во ля» потрібно в п.п. 2) п. 4 По ло жен ня про по ря док ро бо ти у Вер -
ховній Раді Ук раїни із про ек та ми за конів, по ста нов, інших актів Вер хов ної Ра ди
Ук раїни вне сти до пов нен ня «роз’яс нен ня про до три ман ня про порційності ви ко -
ри с тан ня термінів «жит тя – во ле ви яв лен ня – во ля» та …».

По-дру ге, вне сти зміни до ст. 120 ККУ, хо ча б замінив ши сло ва «До ве ден ня
осо би до са мо губ ст ва або до за ма ху на са мо губ ст во» на «До ве ден ня осо би до
суїци ду або до скоєння са мо губ ст ва», які ма ють більш ко рект не фор му лю ван ня
для по даль шо го тлу ма чен ня. До санкції осіб, які скоїли криміна ль не діян ня, пе -
ред ба че ної дис по зицією цієї статті, тре ба до да ти об ме жен ня спо со бу жит тя
підсуд но го в за леж ності від сту пе ня ви ну ва тості та за ко но дав чо виз на чи ти ка те -
горії та ких гро ма дян і час пе ре бу ван ня їх в цих ка те горіях (після ви ро ку су ду
обліко во-реєстраційні дані та їх зо б ра жен ня ма ють бу ти вне сені до спи с ку на
строк, вста нов ле ний су дом, і бу ти публічно до ступ ни ми).

По-третє, про по нуємо до да ти до криміна ль но го ко дек су в Ук раїні стат тю з на -
звою «Спро ба са мо губ ст ва» з та ким змістом «1.Спро ба са мо губ ст ва, чи будь-які
дії на прав лені на вчи нен ня та ко го зло чи ну, ка ра ють ся поз бав лен ням волі на строк
до од но го ро ку, або штра фом від ста до трьох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів
до ходів гро ма дян, або і тим і іншим.» і ви не с ти на об го во рен ня фахівців дру гу ча -
с ти ну цієї статті «2. Ті самі діян ня, як що во ни спри чи нені не по внолітнім, ка ра -
ють ся об ме жен ням волі од но го з батьків на строк до трьох років або поз бав лен -
ням волі на той са мий строк, з штра фом від ста до трьох сот не о по дат ко ву ва них
мінімумів до ходів гро ма дян, або і тим і іншим».

По-чет вер те, ска су ва ти По ста но ву Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 30 ли с то па -
да 2011 р. N 1232 в ча с тині дії об ста вин, за яких за яких не щас ний ви па док виз -
нається та ким, що пов'яза ний з ви роб ництвом, про «скоєння са мо губ ст ва
працівни ком пла в с кла ду…» 
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І. В. БЕРДНІК

ІСТО РИЧНИЙ АС ПЕКТ МІЖНА РОД НО ГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕР ЖАВ
У БО РОТЬБІ ЗІ ЗЛО ЧИННІСТЮ У СФЕРІ ПРА ВО СУД ДЯ

Висвітлені пи тан ня істо рич но го ас пек ту міжна род но го співробітництва дер жав
у бо ротьбі зі зло чинністю у сфері пра во суд дя. Про аналізо вані міжна родні кон венції, які
виз на ча ють ви ди міжна род ної пра во вої до по мо ги у криміна ль но му су до чинстві. Ав тор
зо се ре д жує ува гу на ос нов них ета пах міжна род но го співробітництва дер жав у бо -
ротьбі зі зло чинністю у сфері пра во суд дя.
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Клю чові сло ва: співробітництво, міжна род не співробітництво, кон венції, зло -
чинність, пра во суд дя, ор ганізо ва на зло чинність.

Берд ник И.В. Ис то ри че с кий ас пект меж ду на род но го со труд ни че ст ва го су -
дарств в борь бе с пре ступ но с тью в сфе ре пра во су дия 

Ос ве ще ны во про сы ис то ри че с ко го ас пек та меж ду на род но го со труд ни че ст ва го су -
дарств в борь бе с пре ступ но с тью в сфе ре пра во су дия. Про ана ли зи ро ва ны меж ду на -
род ные кон вен ции, ко то рые оп ре де ля ют ви ды меж ду на род ной пра во вой по мо щи в уго -
лов ном су до про из вод ст ве. Ав тор кон цен т ри ру ет вни ма ние на ос нов ных эта пах меж -
ду на род но го со труд ни че ст ва го су дарств в борь бе с пре ступ но с тью в сфе ре пра во су -
дия.

Клю че вые сло ва: со труд ни че ст во, меж ду на род ное со труд ни че ст во, кон вен ции,
пре ступ ность, пра во су дие, ор га ни зо ван ная пре ступ ность.

Berdnik Inna. Historical aspects of international cooperation оf states in combating
crime in the sphere of justice

The article is devoted to the historical aspect of international cooperation among States
in combating crime in the sphere of justice. Analyzed international conventions that define the
types of international legal assistance in criminal proceedings. By focusing on the key stages
of international cooperation in the fight against crime in the sphere of justice.

Key words: cooperation, international cooperation, conventions, crime, justice,
organized crime.

По пе ре д жен ня зло чин ності у сфері пра во суд дя завжди бу ли і є пре ро га ти вою
дер жа ви, найтіснішим чи ном пов'яза на з її су ве реніте том. Дер жа ва са мостійно
вста нов лює за галь но обов'яз кові для всіх членів суспільства пра ви ла по ведінки,
за без пе чує єди ний пра во по ря док, виз на чає, які діян ня, не без печні для осо би і
суспільства, є зло чи на ми, вста нов лює ви ди по ка рань та за хо ди криміна ль но-пра -
во во го ха рак те ру за їх вчи нен ня у відповідності зі своїм національ ним за ко но дав -
ст вом. Обу мов ле на гло балізацією су час но го жит тя інтер націоналізація зло чин -
ності з її ти по ви ми для ба га ть ох країн струк ту рою і ди намікою зу мо ви ла
об'єктивні труд нощі бо роть би з нею на національ но му рівні у зв’яз ку з об ме же -
ни ми мож ли во с тя ми національ них су до вих юри с дикцій та інших пра во охо рон -
них за собів у ви яв ленні та розсліду ванні цих зло чинів, ви яв ленні вин них і при -
тяг нен ня їх до криміна ль ної відповідаль ності.

При дослідженні і аналізі істо рич них ас пектів міжна род но го співробітництва
дер жав у бо ротьбі зі зло чинністю у сфері пра во суд дя бу ли ви ко ри с тані праці
Ю.К. Ка чу рен ка, Ф.І. Ко жевніко ва, І.В. Лєшу ко вої, М.М. По лянсь ко го та інших. 

Аналізу ю чи про бле му по пе ре д жен ня зло чин ності в міжна род но му мас штабі,
пред став ляється доцільним зу пи ни ти ся на більш де таль но му дослідженні змісту
по нят тя «по пе ре д жен ня зло чин ності», оскільки це доз во лить з мак си маль ною по -
вно тою ви я ви ти всі ас пек ти не обхідно го міжна род но го співробітництва у сфері
пра во суд дя та виз на чи ти ефек тивність тих чи інших за ходів, що вжи ва ють ся
міжна род ним співто ва ри ст вом для вирішен ня за зна че ної про бле ми.

По пе ре д жен ня зло чин ності є скла до вою ча с ти ною криміна ль ної політи ки
дер жа ви і вклю чає в се бе по ряд з криміна ль но-про це су аль ни ми за хо да ми при пи -
нен ня зло чинів і криміна ль но-пра во ви ми за хо да ми впли ву на зло чинців, і
профілак тичні за хо ди у за зна ченій сфері. Тільки роз гляд та ко го яви ща, як по пе ре -
д жен ня зло чин ності, в су куп ності всіх йо го скла до вих, дає мож ливість ви я ви ти її
спря мо ваність і виз на чи ти зна чен ня. За зна че ний підхід до ро зуміння змісту і сут -
ності по пе ре д жен ня зло чин ності, окрім то го, доз во ляє роз гля да ти її як ціле с пря -
мо ва ну і послідо вну діяльність ор ганів дер жа ви, по са до вих осіб та інсти тутів
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гро ма дянсь ко го суспільства по про тидії на зло чинність, а та кож фак то ри, що її по -
ро д жу ють.

Се ред ак ту аль них про блем су час но го роз вит ку міжна род но го співто ва ри ст ва
од не з пер ших місць по ряд з те ро риз мом зай має про бле ма зло чин ності, що, як
підкрес лю ють відповідні струк ту ри Ор ганізації Об'єдна них Націй (далі – ООН),
інші міжна родні не уря дові ор ганізації (на при клад, Міжна род ний Комітет Чер во -
но го Хре с та – МКЧХ, Міжна род на амністія, Еко логічна ор ганізація Грінпіс «Зе -
ле ний світ»), на бу ває транс національ но го ха рак те ру. Бо роть ба зі зло чинністю, як
внутрішня функція ок ре мої дер жа ви, на су час но му етапі гло балізації, обу мов ле -
ної до то го ж «про зорістю кор донів», не мо же на леж ним чи ном за без пе чи ти її
ефек тивність. Міжна род не співто ва ри ст во з три во гою за ува жує, що те ро ризм, ко -
рупція, не за кон на торгівля нар ко ти ка ми, торгівля людь ми та інші міжна родні
кримінальні зло чи ни, бу ду чи дже ре лом над при бутків, на бу ва ють все більшо го
по ши рен ня. Зло чинні ор ганізації, ба га то національні за своїм скла дом і дер жав -
ною на лежністю, став лять під за гро зу еко номічні, політичні інте ре си не ок ре мої,
а відра зу декількох дер жав, пе ре шко д жа ють їх нор маль но му міжна род но му
співробітництву. То му про бле ма зло чин ності, що вва жа ла ся не так дав но
внутрішньою спра вою ок ре мо взя тої дер жа ви, вже не мо же вирішу ва ти ся її пра -
во охо рон ни ми ор га на ми навіть з ви ко ри с тан ням мож ли во с тей ви ко нав чої, за ко -
но дав чої і су до вої вла ди без співробітництва з інши ми країна ми1. 

Ефек тив на бо роть ба з транс національ ною ор ганізо ва ною зло чинністю, яку
ве дуть пра во охо ронні ор га ни Ук раїни, мож ли ва тільки при ак тивній взаємодії
країн даль нь о го і ближ нь о го за рубіжжя. У ціло му ряді ви падків цьо му за ва жа ють
різні істо ричні тра диції, відмінності в політич но му ус т рої, пра во во му за без пе -
ченні та кої діяль ності. Слід за зна чи ти, що ос танніми ро ка ми Ук раїна ак тив но
вклю чи ла ся в про це си при ве ден ня за ко но дав ст ва до за галь ноєвро пейсь ко го, і зо -
к ре ма з пи тань пра во охо рон ної діяль ності.

Епо ха бур жу аз них ре во люцій ХVІІ–XVIII ст. впер ше в історії люд ст ва
підштовх ну ла дер жа ви до ук ла дан ня угод, об'єктом яких ста ли міждер жавні
відно си ни що до виз на чен ня про ти прав них діянь як міжна род но го криміна ль но го
зло чи ну, що су пе ре чить нор мам за галь но людсь кої мо ралі і за гро жує роз вит ку
міжна род них взаємин. Дер жа ви-учас ни ки та ких угод бе руть на се бе зо бов'язан ня
не тільки виз на ва ти певні про ти правні діян ня як міжна родні кримінальні зло чи -
ни, але й співробітни ча ти у за побіганні, при пи ненні та ких зло чинів і по ка ранні за
їх вчи нен ня. Пер ши ми та ки ми уго да ми бу ли міжна родні до ку мен ти що до бо роть -
би з ра бо торгівлею і раб ст вом. На Віденсь ко му кон гресі 1815 р. бу ла прий ня та
Дек ла рація про ска су ван ня торгівлі не гра ми-ра ба ми, а потім у 1841 р. з ініціати -
ви Англії ук ла де на так зва на «п’ятірна» Кон венція про за бо ро ну торгівлі ра ба ми.
У 1890 р. дер жа ви, що ма ли Аф ри ку у ко лоніаль но му во лодінні, підпи са ли Брюс -
сельсь ку уго ду про за бо ро ну торгівлі ра ба ми. На далі в рам ках Ліги Націй, а потім
і ООН, бу ли прий няті кілька міжна род них кон венцій по бо ротьбі з ра бо торгівлею
і раб ст вом2.

У 1899 році в Лон доні відбу ла ся Міжна род на кон фе ренція по бо ротьбі з
торгівлею жінка ми, що за кли ка ла дер жа ви до ук ла дан ня ба га то с то ронніх угод з
цьо го при во ду. У 1919 році дер жа ва ми-учас ни ця ми Ліги Націй бу ла підпи са на
Сен-Жер менсь ка кон венція, яка зміню ва ла Берлінський Ге не раль ний акт 1885 ро -
ку, Брюс сельсь кий Ге не раль ний акт Дек ла рації 1890 ро ку, та підтвер д жу ва ла
рішучість країн-учас ниць до мог ти ся по вно го ска су ван ня ра бо торгівлі в усіх її
фор мах.
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Пер ша євро пейсь ка кон фе ренція з пи тань міжна род но го співробітництва у
сфері бо роть би зі зло чинністю відбу ла ся у Вар шаві 1927 р. У підсум ко вих до ку -
мен тах ро бо ти Кон фе ренції бу ло виз на че но зло чи ни, що по ся га ють на міжна род -
ний пра во по ря док пірат ст во, підроб ку ме та ле вих гро шей і дер жав них цінних па -
перів, торгівлю ра ба ми, жінка ми і дітьми, на вмис не вжи ван ня вся ко го ро ду за -
ходів, здат них по ро ди ти суспільну не без пе ку, не за кон ну торгівлю нар ко ти ка ми,
пор но графію, а та кож інші зло чи ни, відповідальність за які пе ред ба че на міжна -
род ни ми кон венціями. Вод но час учас ни ки Кон фе ренції за зна ча ли не обхідність
по си лен ня міжна род но го співробітництва пра во охо рон них ор ганів.

У по даль шо му бо ротьбі з найбільш тяж ки ми зло чи на ми бе зу мов но спри я ла
ук ла де на 08.08.1945 р. уго да між Уря да ми Ра дянсь ко го Со ю зу, Спо лу че них
Штатів Аме ри ки, Ве ли ко бри танії, Тим ча со вим уря дом Фран цузь кої Ре с публіки
про су до ве пе ресліду ван ня і по ка ран ня го ло вних військо вих зло чинців євро пейсь -
ких країн, та прий ня тий на її ос нові Ста тут Міжна род но го військо во го три бу на -
лу3. У Ста туті Нюрн берзь ко го Міжна род но го військо во го три бу на лу бу ли виз на -
чені скла ди зло чинів про ти люд ст ва, за здійснен ня яких фізичні осо би не суть
криміна ль ну відповідальність, не за леж но від своєї по са ди. Під зло чи на ми про ти
люд ст ва ро зуміли ся зло чи ни про ти ми ру, лю дя ності, військові зло чи ни, ге но цид і
апар теїд. Ке ру ю чись ним, у 1946 році бу ло ви не се но ви рок Нюрн берзь ким
військо вим три бу на лом, а в 1948 році – Токійським Міжна род ним військо вим
три бу на лом для Да ле ко го Схо ду4. Ре зо люціями від 11.12.1946 р. і 21.11.1947 р.
Ге не раль на Асам б лея ООН підтвер ди ла прин ци пи міжна род но го пра ва, котрі виз -
нані Ста ту том Нюрн берзь ко го три бу на лу і знай ш ли втілен ня у йо го ви ро ку5.

При розв’язанні пи тань бо роть би зі зло чинністю до ку мен ти ООН ви хо дять з
то го, що виз нан ня гідності, вла с ти вої всім чле нам людсь ко го суспільства, а та кож
їх рівних і невід'ємних прав є ос но вою сво бо ди, спра вед ли вості і ми ру в усь о му
світі, тоб то ствер д жу ють не роздільність цілей за без пе чен ня міжна род ної без пе ки
і за хи с ту прав лю ди ни.

З про го ло шен ням не за леж ності 24.08.1991 р. пе ред Ук раїною по ста ло пи тан -
ня ство рен ня влас ної до говірно-пра во вої ба зи в різних на прям ках міжна род но го
співробітництва, зо к ре ма і у сфері пра во суд дя. Пер шою і важ кою про бле мою, що
ви ник ла в цьо му на прям ку пе ред Ук раїною, бу ло її відно шен ня до угод про
взаємну пра во ву до по мо гу ко лиш нь о го СРСР. Так, Дек ла рація про су ве ренітет
Ук раїни і Акт про про го ло шен ня не за леж ності Ук раїни6 на да ли Ук раїні ста тус не -
за леж ної дер жа ви, що са мостійно виз на чає і про во дить свою внутрішню та
зовнішню політи ку в усіх сфе рах жит тя, зо к ре ма в еко номічній, політичній,
соціальній і пра вовій. Роз ви ток міжна род них зовнішньо е ко номічних відно син,
курс на по бу до ву в Ук раїні відкри то го де мо кра тич но го суспільства, пе рехід на -
род но го гос по дар ст ва до рин ко вих відно син, дер жав не спри ян ня діло вим, куль -
тур ним і осо би с тим кон так там зу мо ви ли постійне збільшен ня по то ку іно земців в
Ук раїну і гро ма дян Ук раїни до інших дер жав7.

Вступ Ук раїни до Ра ди Євро пи вик ли кав ба га то про блем, сто сов но зміни пра -
ва, діяль ності пра во охо рон них струк тур і су до вої прак ти ки у бо ротьбі зі зло -
чинністю. Вар то підкрес ли ти, що вий шов ши зі скла ду ко лиш нь о го Ра дянсь ко го
Со ю зу, Ук раїна роз по ча ла ре фор му ва ти свою пра во ву си с те му. У Дек ла рації про
дер жав ний су ве ренітет Ук раїна за яви ла про те, що во на віддає пе ре ва гу за галь но -
людсь ким цінно с тям і пріори те ту міжна род но го пра ва пе ред нор ма ми національ -
но го за ко но дав ст ва8. Цей прин цип на за ко но дав чо му рівні на ша дер жа ва закріпи -
ла в Кон сти туції і виз на чи ла, що чинні міжна родні до го во ри, зго да на обов'яз -
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ковість яких на да на Вер хов ною Ра дою Ук раїни, є ча с ти ною національ но го за ко -
но дав ст ва Ук раїни при од но час но му пріори теті національ но го за ко но дав ст ва9.

Відповідно до За ко ну Ук раїни «Про дію міжна род них до го ворів на те ри торії
Ук раїни» від 10.12.1991р., ук ла дені і на леж ним чи ном ра тифіко вані Ук раїною
міжна родні до го во ри ста нов лять невід'ємну ча с ти ну національ но го за ко но дав ст -
ва і за сто со ву ють ся у по ряд ку, пе ред ба че но му для норм за ко но дав ст ва Ук раїни10.
Згідно зі ст. 7 За ко ну Ук раїни «Про пра во на с туп ництво Ук раїни» від
12.09.1991 р.11 бу ли підтвер д жені зо бов'язан ня на шої дер жа ви міжна род ни ми до -
го во ра ми, ук ла де ни ми Ук раїнською РСР до про го ло шен ня не за леж ності Ук раїни.
За цим же за ко ном Ук раїна є пра во на с туп ни цею прав і зо бов'язань за міжна род -
ни ми до го во ра ми Со ю зу РСР, які сто су ють ся її те ри торії, відповіда ють її інте ре -
сам і не су пе ре чать Кон сти туції Ук раїни. До міжна род них до го ворів, згідно з яки -
ми Ук раїна ви с ту пає пра во на с туп ни цею, мож на відне с ти:

1. До говір між СРСР і Угорсь кою На род ною Ре с публікою про на дан ня пра во -
вої до по мо ги у цивільних, сімей них і криміна ль них спра вах від 4 груд ня 1958 ро -
ку і Про то кол зі зміна ми і до пов нен ня ми до ньо го;

2. До говір між СРСР і Фінляндсь кою Ре с публікою про пра во вий за хист і пра -
во ву до по мо гу у цивільних, сімей них і криміна ль них спра вах від 9 лип ня 1980 р.;

3. До говір між СРСР і Ал жирсь кою На род ною Де мо кра тич ною Ре с публікою
про взаємне на дан ня пра во вої до по мо ги від 28 лю то го 1984 ро ку;

4. До говір між СРСР і Ре с публікою Кіпр про пра во ву до по мо гу у цивільних і
криміна ль них спра вах від 25 лю то го 1987 ро ку й ін.12

Ра да Євро пи у своїй діяль ності приділя ла ве ли ку ува гу ство рен ню ефек тив но -
го ме ханізму на дан ня міжна род ної пра во вої до по мо ги, зо к ре ма, бу ло роз роб ле но
і відкри то до підпи сан ня ряд євро пейсь ких кон венцій з пи тань криміна ль но го су -
до чин ст ва. Ук раїна приєдна лась до ше с ти з них, яки ми виз на че но такі ви ди
міжна род ної пра во вої до по мо ги у криміна ль но му су до чинстві:

– ви да ча пра во по руш ників (Євро пейсь ка кон венція про ви да чу пра во по руш -
ників 1957 ро ку та До дат кові про то ко ли до неї);

– на дан ня до по мо ги у криміна ль но му пе ресліду ванні, зо к ре ма, пе ре да ча пред -
метів, до ку ментів, які ма ють зна чен ня для про ва д жен ня у справі, вру чен ня до ку -
ментів та роз по ря д жень су ду що до яв ки свідків і при тяг ну тих до відповідаль ності
осіб (Євро пейсь ка кон венція про взаємну пра во ву до по мо гу у криміна ль них спра -
вах 1959 ро ку);

– пе ре да ча про ва д жен ня у криміна ль них спра вах (Євро пейсь ка кон венція про
пе ре да чу про ва д жен ня у криміна ль них спра вах 1972 ро ку);

– пе ре да ча за су д же них осіб для відбу ван ня по ка ран ня (Євро пейсь ка кон венція
про пе ре да чу за су д же них осіб 1983 ро ку) та ін.13

Обов'яз ко вою умо вою їх ра тифікації бу ли зо бов'язан ня вне сен ня відповідних
змін до внутрішньо го за ко но дав ст ва дер жа ви з ме тою за без пе чен ня ви ко нан ня ви -
мог цих кон венцій. Са ме то му їх нор ми ма ють бу ти де талізо вані в національ но му
криміна ль но му та криміна ль но-про це су аль но му за ко но давстві Ук раїни.

От же, на дан ня міжна род ної пра во вої до по мо ги (міжна род не співробітництво)
в га лузі бо роть би зі зло чинністю у сфері пра во суд дя ста но вить со бою вре гу ль о -
ва ну нор ма ми міжна род но го і національ но го пра ва уз го д же ну діяльність різних
дер жав, спря мо ва ну на за хист нор маль ної діяль ності не тільки су до вої вла ди, а й
ор ганів, що спри я ють про це су альній діяль ності з ви ко нан ням су дом функцій пра -
во суд дя (ор ганів про ку ра ту ри, слідства і дізнан ня), а та кож ор ганів, що ви ко ну -
ють ви не сені су да ми ви ро ки, ух ва ли, по ста но ви та інші су дові рішен ня. 
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У зв’яз ку з тим, що Ук раїна на ма гається ста ти по вно прав ним чле ном Євро -
пейсь ко го Со ю зу, не обхідно відзна чи ти, що 18 бе рез ня 2004 р. був прий ня тий За -
кон Ук раїни «Про За галь но дер жав ну про гра му адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни
до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу» № 1629-IV, яким за твер д же на про гра ма
гар монізації за ко но дав ст ва Ук раїни із за ко но дав ст вом ЄС, що за слу го вує на схва -
ле ну оцінку на ма ган ня Ук раїни на бли зи ти національ не за ко но дав ст во до євро -
пейсь ких стан дартів14. Адап тація за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва ЄС по -
ля гає у збли женні із су час ною євро пейсь кою си с те мою пра ва, що за без пе чить
роз ви ток політич ної, підприємниць кої, соціаль ної, куль тур ної ак тив ності гро ма -
дян Ук раїни, еко номічний роз ви ток дер жа ви, а та кож спри я ти ме зро с тан ню до б -
ро бу ту гро ма дян, при ве ден ню йо го до рівня, що склав ся у країнах-чле нах ЄС. 

От же, роз ви ток міжна род них зв'язків і в ран ню епо ху роз вит ку люд ст ва, і в су -
час них умо вах відбу вав ся не тільки у сфе рах еко номіки, політи ки, куль ту ри. Всу -
пе реч добрій волі на родів як ок ремі зло чинці, так і зло чинні ор ганізації здійсню -
ва ли своє су пе реч не і нор мам релігійної мо ралі, і пра во вим нор мам не за кон не
«міжна род не співробітництво». При род но, ці про це си не мог ли за ли ши ти ся без
ува ги політич них керівників дер жав, юристів, по са до вих осіб, по кли ка них ве с ти
бо роть бу зі зло чинністю, що і обу мо ви ло не обхідність ук ла ден ня на зва них на ми
міжна род них угод (до го ворів). Міжна род не співробітництво дер жав у сфері бо -
роть би зі зло чинністю од но час но бу ло і є га рантією як міжна род ної без пе ки, так
і за без пе чен ня за кон ності і пра во по ряд ку все ре дині кож ної дер жа ви – суб'єкта
подібної взаємодії. На разі існує до сить ши ро ка си с те ма міжна род них актів, за до -
по мо гою яких здійснюється нор ма тив но-пра во ва рег ла мен тація та ко го
співробітництва.

1. Лєшу ко ва І.В. Про це су альні особ ли вості міжна род но го співробітництва ор ганів
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Лєшу ко ва І.В. – Х., 2004. – С. 14. 2. Курс меж ду на род но го пра ва: в 6 т. / [под ред.
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род ный во ен ный Три бу нал для Даль не го вос то ка 1946-1948 гг.] – М., Юрид. лит.,
1990. – С. 32. 5. Нюрн берг ский про цесс над глав ны ми не мец ки ми во ен ны ми пре ступ ни -
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При го вор. – С. 549-550. 6. Пра ва лю ди ни. Міжна родні до го во ри Ук раїни, дек ла рації, до -
ку мен ти / [Упо ряд. Ю.К. Ка чу рен ко].– К.: На ук. дум ка, 1992. – С. 7,12. 7. Бан дур ка О.М.
Ос но ви уп равління в ор га нах внутрішніх справ Ук раїни: те орія, досвід, шля хи удо с ко -
на лен ня / Бан дур ка О.М. – Х.: Ос но ва, 1999. – С. 338. 8. Пра ва лю ди ни. Міжна родні
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№ 10. – Ст. 137. 11. Про пра во на с туп ництво Ук раїни: За кон Ук раїни від 12 ве рес ня
1991 р. // Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1991. – № 46. – Ст. 617. 12. Про За галь -
но дер жав ну про гра му адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко -
го Со ю зу: За кон Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р. // Офіційний вісник Ук раїни. – 2004. –
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Л. А. МАРТІРО СЯН

ВИ НИК НЕН НЯ ТА ІСТО РИЧ НА ЕВО ЛЮЦІЯ 
ПЕНІТЕНЦІАР НИХ СИ С ТЕМ СВІТУ ЯК СОЦІАЛЬ НИХ ІНСТИ ТУЦІЙ 

ПЕ РЕ ВИ ХО ВАН НЯ І РЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Досліджується про цес ви ник нен ня та істо рич ної ево люції пенітенціар них си с тем
світу, як соціаль них інсти туцій пе ре ви хо ван ня і ре соціалізації; виділя ють ся соціокуль -
турні чин ни ки, що йо го обу мо ви ли. Знач на ува га приділе на ме то дам, фор мам і за со бам
пенітенціар но го пе ре ви хо ван ня, роз кри та ди наміка їх істо рич но го роз вит ку. 

Клю чові сло ва: пенітенціар на си с те ма, соціаль ний інсти тут пе ре ви хо ван ня і ре -
абілітації, «робітні бу дин ки», фор ми, ме то ди і за со би пе ре ви хо ван ня, пра о б ра зи в’яз -
ниць. 

Мар ти ро сян А.Г., Мар ти ро сян Л.А. Воз ник но ве ние и ис то ри че с кая эво лю ция
пе ни тен ци ар ных си с тем ми ра, как со ци аль ных ин сти ту тов пе ре вос пи та ния и ре -
со ци а ли за ции.

Ис сле ду ет ся про цесс воз ник но ве ния и ис то ри че с кой эво лю ции ми ро вых пе ни тен ци -
ар ных си с тем, как со ци аль ных ин сти ту ций пе ре вос пи та ния и ре со ци а ли за ции; вы де ля -
ют ся со ци о куль тур ные фак то ры обу слав ли ва ю щие его; ана ли зи ру ют ся ме то ды, фор -
мы, сред ст ва пе ни тен ци ар но го пе ре вос пи та ния, рас кры ва ет ся ди на ми ка их ис то ри че -
с ко го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: пе ни тен ци ар ная си с те ма, со ци аль ный ин сти тут пе ре вос пи та -
ния и ре а би ли та ции, «ро бот ные до ма», фор мы, ме то ды и спо со бы пе ре вос пи та ния,
про об ра зы тю рем.

Martirosian Artyr, Martirosian Lesa. Emergence and historical evolution of the peni-
tentiary systems as social institutions of re-education and resocialisation.

The process of emergence and evolution of penitentiary systems, as social institutions of
re-education and resocialisation is presented in the article. A special attention is paid to the
methods, forms and measures of re-education.

Key words: penitentiary systems, social institutions of re-education and rehabilitation,
methods, forms and measures of re-education, “workers’ houses”, appearance of prisons.

Соціаль но-еко номічна не стабільність, пра во вий ва ку ум, політич ний ко лапс,
ду хов на кри за нації зу мо ви ли по си лен ня про цесів криміналізації на се лен ня. Це
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спри чи няє суспільну по тре бу у пенітенціар них за кла дах різних видів, що ви ко ну -
ють функцію ізо ляції й пе ре ви хо ван ня лю дей, які з тих чи інших при чин відхи ли -
ли ся від виз на че них суспільством по ведінко вих зразків1.

Досліджен ня пенітенціар ної си с те ми тра диційно здійсню ва лось та ки ми на -
ука ми, як: криміно логія, соціологія та пси хо логія. Ос нов на ува га приділя лась
про бле мам мо ти вації зло чи ну, осо би с тості зло чин ця, вив чен ня се ре до ви ща, що
йо го фор мує. 

Аналіз су час них на уко вих досліджень пенітенціар ної си с те ми (О. Бе ца, Н. Ка -
лаш ник, О. Колб, В. Кри ву ша, В. Лунєв,Г. Ра дов, В. Россіхін, В. Си нь ов, А. Чер -
ве няк, Г. Шнай дер, Д. Ягу нов, М. Яци шин, та ін.) засвідчує по си лен ня інте ре су
до пе да гогічно го ас пек ту її діяль ності та про блем пе ре ви хо ван ня. Роз ши рюється
і ко ло на ук, що зо се ре д жу ють свою ува гу на про бле мах пенітенціар ної си с те ми.
Зо к ре ма, ни ми зай ма ють ся такі на уки, як соціаль на пе да гогіка (Т. Авель це ва,
Б. Ал ма зов, Н. Без сон но ва, М. Бєляєва, Ю. Ва силь ко ва, С. Вєтошкін, П. Гу сак,
М. Га ла гу зо ва, В. Го роб цов, І. Жар ков, Л. За ваць ка, І. Звєрєва, І. Ка бат, О. Ка ра -
ман, В. Льо вочкін, В. Лю тий Л. Мар да хаєв, С. Паль чевсь кий, С. Тол сто ухо ва, та
ін.) та пенітенціар на (О. Бе ца, М. Док то ро вич, В. Кри ву ша, В. Лит виш ков,
А. Мітькіна, Г. Ра дов, В. Си нь ов, та ін). Як свідчить аналіз на уко вих досліджень
най менш вив че ни ми є пи тан ня ви ник нен ня та істо рич ної ево люції пенітенціар -
них си с тем світу, як соціаль них інсти туцій пе ре ви хо ван ня. Ра зом з тим, без вив -
чен ня істо рич но го досвіду транс фор мації ідей, на ос нові яких фор му ва лась си с -
те ма ви прав них ус та нов, аналіз ре абілітаційних функцій су час ної пенітенціар ної
си с те ми є не мож ли вим. 

Пенітенціар на си с те ма (криміна ль но-ви ко нав ча си с те ма; від лат. poenitentia –
роз ка ян ня) – дер жав ний інсти тут, що відає ви ко нан ням криміна ль них по ка рань,
на кла де них на гро ма дян відповідно до за ко ну.

Пенітенціар на си с те ма – не обхідна ча с ти на дер жав но го ор ганізму, що
функціонує при близ но на то му ж рівні якості, що й дер жа ва в ціло му і то му мо же
слу гу ва ти інди ка то ром її ста ну2. 

В'яз ниці існу ють з не за пам'ят них часів. Ідеї західноєвро пейсь кої пе но логії за -
ро ди ли ся в грець ким містах-полісах близь ко 700 р. до н. е. Про те тю рем не ув’яз -
нен ня не відігра ва ло суттєвої ролі, оскільки зло чинців, в ос нов но му, уби ва ли,
штра фу ва ли, підда ва ли ос т ракізму (виг нан ня з полісу) або публічно ка ту ва ли3.

У ста ро дав нь о му Римі, відповідно до ко дек су за конів «Два над цять таб лиць»
(451 р. до н.е.) тю рем не ув’яз нен ня за сто со ву ва ли ли ше у ви пад ку боргів і для
очіку ван ня смерт ної ка ри. 

В епо ху ран нь о го і кла сич но го Се ред нь овіччя в Європі в’яз ни ця слу гу ва ла
інстру мен том ізо ляції маргіна ль них верств суспільства. Спо чат ку до них відно си -
ли про ка же них, потім хво рих чу мою, ве не рич но хво рих, психічно хво рих, і на
кінець періоду кла сич но го Се ред нь овіччя – же б раків і бідняків. У цей період,
в’яз ни ця, як інстру мент по ка ран ня за вчи не ний зло чин, бу ла відсут ня у ба га ть ох
євро пейсь ких країнах. На при клад у Франції (ор до нанс 1670 р.) «бу ло вста нов ле -
но на ступні міри по ка ран ня: смерт на ка ра, тор ту ри, по життєва відправ ка на га -
ле ри, тим ча со ва відправ ка на га ле ри, га неб ний стовп і тим ча со ве виг нан ня. В’яз -
ни ця ви ко ри с то ву ва лась ли ше до тих ка те горій на се лен ня, відправ ка на га ле ри
яких бу ла не мож ли ва – лю дей по хи ло го віку, жінок та борж ників. Ув’яз нені бу ли
зо бов’язані оп ла чу ва ти своє ут ри ман ня»4.

Транс фор мація функцій в’яз ниці, із за кла ду ізо ляції у за клад відбу ван ня
криміна ль но го по ка ран ня, роз по чи нається з епо хи пізньо го Се ред нь овіччя, ко ли
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капіталістичні ви роб ничі відно си ни по чи на ють швид ко роз ви ва ти ся у країнах
Євро пи. У цей період спо с теріга ють ся перші спро би криміналізації та пе да -
гогізації функцій в’яз ниці. На при клад в Англії, по чи на ю чи з XVI ст. роз ви вається
влас не ви роб ництво во вня них тка нин, яке кон цен т рується на капіталістич них ма -
ну фак ту рах. За без пе чен ня їх функціону ван ня по тре бує вкла ден ня ве ли ких
капіталів, си ро ви ни і знач ної кількості ро бо чих рук. Ця еко номічна по тре ба
обумо ви ла по ча ток зміни функцій в’яз ниці, який роз по чав ся з про це су інте г рації
в’яз ниць і робітних бу динків для здо ро вих же б раків.

У 1575 р. на за ко но дав чо му рівні бу ло прий ня те рішен ня про по ка ран ня же б -
раків і по лег шен ня долі бідняків шля хом будівництва ви прав них бу динків (houses
of correction) з роз ра хун ку по од но му на граф ст во. Ду же швид ко їх на зва ста ла си -
нонімом робітних бу динків для здо ро вих бідняків. На той час в Англії їх бу ло біля
2005. 

Пер ший та кий бу ди нок під на звою «Брид вел» був по бу до ва ний в Лон доні у
1575 р. Йо го ство рен ня ста ло ре зуль та том но вої соціаль ної політи ки в Англії, яка
бу ла спря мо ва на на бо роть бу з же б рацтвом. Во на ба зу ва лась на на ступ них прин -
ци пах: пра ця під стра хом по ка ран ня є найбільш ефек тив ним за со бом зни щен ня
бідності; же б ра ки, бідня ки і різні «па ра зи ти» по винні бу ти поміщені у робітний
бу ди нок з жор ст ким тру до вим ре жи мом.

Лон донсь кий Брид вел був по бу до ва ний як ви роб ничі май стерні, що зна хо ди -
лись під кон тро лем ремісни чих гільдій і поліцейсь ким на гля дом. Бу ла вве де на
жор ст ка дис ципліна. Ду же швид ко ви правні (робітні) бу дин ки зли лись з в’яз ни -
ця ми. 

Но ва соціаль на політи ка, що поєдну ва ла у собі еле мен ти по ка ран ня і при му -
со вої праці у ви прав них (робітних) бу дин ках, яс к ра во про яви лась в Го ландії.
Відкриті у 1596 році в Ам стер дамі робітні бу дин ки «Распхь ойс» (для чо ловіків) і
«Спінхьйос» (для жінок і дітей) ста ли справжніми пра о б ра за ми но вих в’яз ниць
епо хи пізньо го Се ред нь овіччя. Во ни при зна ча лась для ізо ляції і ви прав лен ня же -
б раків і ма лолітніх зло чинців.

В ос но ву діяль ності робітних бу динків «Распхь ойс» та «Спінхьйос» бу ло по -
кла де но на ступні прин ци пи: термін по ка рань зміню вав ся в за леж ності від по -
ведінки ув’яз не но го і за дум кою в’яз нич ної адміністрації міг бу ти ско ро че ний;
пра ця ста ва ла обов’яз ком ув’яз не них, які пра цю ва ли спільно, а за ви ко на ну ро бо -
ту от ри му ва ли ви на го ро ду; вста нов лю вав ся чіткій роз по ря док дня, вво ди лась си -
с те ма за бо рон і обов’язків, без пе рерв ний на гляд; вво ди лись обов’яз кові релігійні
чи тан ня6. 

За по ру шен ня ре жи му вво ди лись жор стокі по ка ран ня. По руш ни ки ут ри му ва -
лись в ізо ль о ва них ка ме рах, що постійно на пов ню ва лись во дою, яку бу ло не -
обхідно відка чу ва ти. 

Прин ци пи ор ганізації ви прав них бу динків в Гол ландії за кла ли ос но ву по яви у
другій по ло вині ХVІІІ століття трьох кла сич них мо де лей в’яз ниці: фла мандсь кої,
англійської та аме ри кансь кої.

Та ким чи ном, різно манітні фор ми, які прий ма ла політи ка ізо ляції – по ка ран -
ня та пе ре ви хо ван ня че рез при му со ву пра цю, – за по чат ку ва ли про цес транс фор -
мації в’яз ниці у за клад відбу ван ня криміна ль но го по ка ран ня. 

Зраз ком для фла мандсь кої мо делі в’яз ниці став робітний бу ди нок в Ген те, в
яко му при му со ва пра ця бу ла ор ганізо ва на за за ко на ми еко номічної доцільності.
Іде о логічною кон цепцію, що обґрун ту ва ла по тре бу за сто су ван ня при му со вої
праці, як ви хов но го за со бу ста ла ідея про те, що ос нов на при чи на зло чин ності,
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якою бу ла охоп ле на Євро па у зв’яз ку з ма со ви ми про це са ми па у пе ри зації та
маргіналізації на се лен ня – пу с то по рожній спосіб жит тя бідняків, який доз во ляє
жи ти не пра цю ю чи. Єди ним за со бом уник нен ня по ши рен ня зло чин ності у
суспільстві бу ло виз на но за сто су ван ня «тру до вої пе да гогіки», що до вка за них ка -
те горій на се лен ня. ЇЇ за сто су ван ня на да ва ло мо раль но го змісту са мо му фак ту ізо -
ляції лю ди ни від суспільства пе ре тво рю ю чи йо го на вид криміна ль но го по ка ран -
ня, а робітний бу ди нок на ви прав ний за клад, у яко му це по ка ран ня відбу вається.
Пе ред ба чен ня мож ли вості ско ро чен ня по ка ран ня при умові хо ро шої по ведінки і
ви ко нан ня вка за но го об ся гу робіт ув’яз не ни ми на да ва ло ви ховній функції за кла -
ду ще більшої ефек тив ності.

За сто су ван ня тру до вої пе да гогіки впли ну ло і на виз на чен ня терміну відбу ван -
ня по ка ран ня. Во но ви клю ча ло як ду же ко роткі, так і ду же довгі терміни, оскільки
перші не доз во ля ли б ув’яз не ним на бу ти тру дові на вич ки і ба жан ня пра цю ва ти;
другі – ро би ли вив чен ня ре мес ла без пер спек тив ним, оскільки дов го т ри ва ле
ув’яз нен ня не да ва ло лю дині життєвої пер спек ти ви. По ка ран ня ма ло сенс ли ше у
то му ви пад ку, ко ли на про тязі терміну ув’яз нен ня ви ни ка ла мож ливість пе ре ви хо -
ван ня і еко номічно го ви ко ри с тан ня ув’яз не но го. 

Та кий підхід да вав цілий ряд пе ре ваг для вла ди: по-пер ше – змен шу ва лась
кількість криміна ль них зло чинів, оскільки по тенційні зло чинці (здебільшо го
пред став ни ки маргіна ль них верств на се лен ня – бідня ки і же б ра ки) ма со во,
внаслідок за бо ро ни же б рацтва, по трап ля ли у за кла ди ізо ляції; по-дру ге – дер жа -
ва поз бав ля лась не обхідності ком пен су ва ти по терпілим шко ду від зло чи ну,
оскільки по ка ран ня у ви гляді при му со вої праці, роз гля да лось як пев на ви на го ро -
да, яку спла чує ув’яз не ний співгро ма дя нам за скоєний зло чин; по-третє – з’яв ля -
лась ма са но вих робітників, що спри я ло зни жен ню собівар тості ро бо чої си ли; по-
чет вер те – для бідняків пра ця за їжу або не ве ли кий за робіток, роз гля да лась як
фор ма бла годійної до по мо ги суспільства7. 

Прин цип «тру до вої пе да гогіки» от ри мав своє про дов жен ня і в англійській мо -
делі в’яз ниці. Тут до ідеї при му со вої праці бу ло до да но ідею ізо ляції ув’яз не них
один від од но го. У да но му ви пад ку ізо ляція роз гля да лась не ли ше як фор ма ут ри -
ман ня за су д же них, а най пер ше, як ме тод і засіб пе ре ви хо ван ня. На дум ку
англійсько го юри с та Дж. Хе нуєя, ізо ляція доз во лить ув’яз не но му сфор му ва ти но -
ву свідомість (еко номічну і релігійну), що у май бут нь о му доз во лить лю дині адап -
ту ва тись у суспільстві. 

У 1779 році в Англії, на ос нові про по зицій Дж. Хе нуєя був прий ня тий пар ла -
ментській Білль, відповідно до яко го в’яз ни ця по вин на ви с ту па ти у трьох іпо ста -
сях: як за клад, що ус т ра шає; як інстру мент по вер нен ня індивіда до мо раль ності;
як умо ва для на вчан ня ре мес лу. Про те втіли ти в ре аль ну прак ти ку ці функції у
повно му об сязі для всіх ув’яз не них не вда ло ся. Бу ла по бу до ва на в’яз ни ця у Гло -
че с тері, де повній ізо ляції підда ва лись ли ше най не без печніші зло чинці; інші пра -
цю ва ли ра зом, підда ю чись ізо ляції ли ше вночі.

Зраз ком для аме ри кансь кої мо делі ста ла в’яз ни ця Уол нат Стріт, по бу до ва на за
мо дел лю Ген та і Гло че с те ра, про те її ви ховні функції бу ли знач но по глиб лені. 

Пе ре ду мо вою її по яви ста ла ство ре на релігійною сек тою ква керів у 1776 році
у Філа дельфії (штат Пенсільванія, США) тю рем на си с те ма, що от ри ма ла на зву
Філа дельфійської або Пенсільвансь кої. У ква керській си с темі тюр ма бу ла впер ше
на зва на пенітенціарієм (від ла тинсь ко го penitentia – ка ят тя; penitentiamus – по ка -
ян ний, ви прав ний)8. За со бом пе ре ви хо ван ня бу ло об ра но не при му со ву пра цю, а
ізо ляцію ув’яз не них, як від зовнішньо го світу, так і один від од но го. 
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Ке ру ю чись ідеєю про до с ко налість лю ди ни у так зва но му при род но му стані,
ква ке ри на ма га ли ся усу ну ти в ув'яз ненні все те, що мог ло відвер ну ти її від шля -
ху пе ре ви хо ван ня, за ва жа ло її са мо спо гля дан ню й по ру шу ва ло її спокій9. 

З цієї при чи ни в’яз ни ця ор ганізо ву ва лась як місце по ка ян ня (penitentiary). Чи -
тан ня Біблії, са мотність та роз ду ми, до яких во на спо ну ка ла, аб со лют на ти ша і
мов чан ня – ос новні ме то ди, що за без пе чу ва ли пе ре ви хо ван ня ув’яз не них.

Ідея ізо ляції, як за со бу пе ре ви хо ван ня, бу ла за сто со ва на у в’яз ниці Уол нат
Стріт (1786 р. Філа дельфія). Ніяких зв’язків із зовнішнім світом філа дельфійська
си с те ма подібно до ква керсь кої «келійної» не пе ред ба ча ла.

Дру га ідея ква керсь кої тю рем ної си с те ми – мо раль не пе ре ви хо ван ня шля хом
чи тан ня книг мо раль но-релігійно го змісту, та кож бу ла за сто со ва на у в’яз ниці
Уол нат Стріт.

У філа дельфійській си с темі у повній мірі та кож бу ла ви ко ри с та на ідея при му -
со вої праці, як за со бу пе ре ви хо ван ня. Ця ідея бу ла за по зи че на з англійської мо -
делі в’яз ниці. Ос новні прин ци пи тру до вої пе да гогіки бу ли на ступні: «обов’яз ко ва
ро бо та в це хах; постійна зай нятість ув’яз не них; фінан су ван ня в’яз ниці за ра ху нок
праці ув’яз не них; ви пла та ви на го ро ди за пра цю, як засіб, що доз во ляє ув’яз не ним
на ко пи чи ти пев ну су му коштів до мо мен ту закінчен ня терміну по ка ран ня; су во ра
тру до ва дис ципліна; жор ст кий ре жим дня»10. 

Окрім то го, філа дельфійська в’яз ни ця ма ла і інші спільні ри си як з гло че с тер -
сь кою в’яз ни цею: (ізо ляція за сто со ву ва лась ли ше для зло чинців, що скоїли важкі
зло чи ни і для тих хто по ру шу вав дис ципліну у самій в’яз ниці), так і з гентсь кою
– пе ред ба ча лась мож ливість ско ро чен ня по ка ран ня за зраз ко ву по ведінку. 

Та ким чи ном інте г рація ме тодів пе ре ви хо ван ня гло че с терсь кої та гентсь кою
в’яз ниць з ме то да ми ква керсь кої тю рем ної си с те ми та тру до вою пе да гогікою доз -
во ли ла знач но роз ши ри ти ме то ди пе ре ви хо ван ня і та ким чи ном по гли би ти пе да -
гогізацію в’яз ниці, що у свою чер гу доз во ли ло на да ти їй не ли ше ста ту су ка раль -
но го за кла ду, а най пер ше, за кла ду ви прав но го.

Філа дельфійська си с те ма ув’яз нен ня ма ла ряд особ ли во с тей, які впли ну ли на
по даль ший роз ви ток пенітенціар ної си с те ми в ціло му. 

«По-пер ше – був за сто со ва ний прин цип не роз го ло шен ня по ка ран ня, який пе -
ред ба чав ши ро ке роз го ло шен ня ви ро ку і підстав для ньо го, про те сам про цес
здійснен ня по ка ран ня здійсню вав ся таємно і без публічних ви до вищ, ха рак тер них
для фе о даль но го суспільства. Та ким чи ном, по ка ран ня ста ва ло про це сом, що роз -
гор тається за уча с тю ув’яз не но го і на гля да ча. Пе ре ви хо ван ня індивіда ста ва ло
спра вою адміністрації, у якій ос нов на роль на ле жа ла в’яз нич ним інспек то рам
(пер шо по чат ко во – з чис ла найбільш по важ них гро ма дян міста) зо бов’яза них
про во ди ти мо ральні бесіди із зло чин ця ми.

По-дру ге – важ ли вим наслідком інспек торсь ко го кон тро лю ста ло фор му ван ня
знань про зло чинців. Од но час но, з по явою но во го ув’яз не но го адміністрація от -
ри му ва ла звіт про йо го зло чи ни та їх при чи ни, ре зю ме до пи ту, вис нов ки про йо -
го по ведінку. Про тя гом всьо го терміну ув’яз нен ня зло чи нець підда вав ся спо с те -
ре жен ню, а йо го по ведінка ко жен день до ку мен таль но фіксу ва лась з ме тою фор -
му ван ня дум ки про мож ливість ско ро чен ня йо го термінів ув’яз нен ня. На ко пи чен -
ня знань про зло чинців доз во ли ло розділи ти їх за тяжкістю зло чинів і у
відповідності до на хилів»11. 

Аналіз ха рак тер них рис трьох мо де лей в’яз ниці засвідчує спільність ме ти по -
ка ран ня – по пе ре д жен ня по вто рен ня зло чи ну, і пе да гогічний ха рак тер про це ду ри
і тех но логії ви ко нан ня по ка ран ня. Спо с терігається і спільність у за со бах ви прав -
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лен ня і пе ре ви хо ван ня ув’яз не но го, яки ми бу ли: ре жим відбу ван ня по ка ран ня,
при му со ва пра ця, соціаль но-ви хо ва на ро бо та у різних фор мах (релігійне ви хо ван -
ня, мо ральні на ста но ви, мо ральні бесіди то що). 

По вну пе ре мо гу пен силь вансь ка си с те ма здо бу ла в XIX ст., ко ли за ко но давчі
збо ри шта ту до ру чи ли ква ке рам та Філа дельфійсько му то ва ри ст ву вла ш ту ван ня 2
ве ли ких пенітенціаріїв – в Пітсбурзі та Черрі-Гіллі. Про те, ре аль но пра цю ва ти
роз по ча ла ли ше в’яз ни ця Черрі-Гіллі, відкри та в 1829 p., яка ста ла взірцем для
інших пенітенціаріїв. В’яз ни ця ма ла 582 ка ме ри оди ноч но го ув'яз нен ня. З пер ших
же років існу ван ня виз на чи лась пе ре ва га си с те ми. Втеч ста ло мен ше, змо ви і
спільні про те с ти, а та кож роз бе щен ня аре ш тантів ви я ви ло ся не мож ли вим. Але
по вне роз'єднан ня з усім суспільством, за бо ро на ли с ту ван ня, навіть з рідни ми, до -
во ди ли ба га ть ох до бо жевілля. За хво рю ваність до сяг ла ви со ких по каз ників,
психічний стан в'язнів був постійно пригніче ним, в них з'яви ло ся бай ду же став -
лен ня до всьо го на вко лиш нь о го се ре до ви ща12. 

Та ким чи ном, досвід в’яз ниці Черрі-Гіллі засвідчив, що по вна ізо ляція як
засіб пе ре ви хо ван ня не є ефек тив ним і на далі філа дельфійську си с те му оди ноч -
но го ув'яз нен ня ви ко ри с то ву ва ли ли ше для найбільш за пек лих зло чинців з ме тою
за ля ку ван ня. «Ви ко ну ю чи за вдан ня ду хов но го відро д жен ня зло чинців і спеціаль -
ної пре венції, пен силь вансь ка в’яз нич на си с те ма, од нак по вною мірою не вирішу -
ва ла про блем за без пе чен ня ви хов ної ролі по ка ран ня»13. 

Од нак, пен силь вансь ка си с те ма ста ла пред ме том насліду ван ня й у Європі (на -
при клад, Ма обіт у Берліні, Сен жиль у Брюс селі, Ле фортівська в’яз ни ця в Москві,
Хре с ти в Санкт-Пе тер бурзі то що)14.

По даль ша ево люція шляхів пе ре ви хо ван ня у пенітенціар них за кла дах спо с -
терігається в «обернській» си с темі, де бу ло за сто со ва но один із ме тодів пе ре ви -
хо ван ня ква керсь кої си с те ми ув’яз нен ня – ме тод мов чан ня. Він мав на меті при -
бор кан ня волі ув’яз не но го. За су д же ним під за гро зою тілес них по ка рань су во ро
за бо ро ня ли ся будь-які роз мо ви.

Ме тод мов чан ня до пов ню вав ся ме то дом при му со вої праці з за сто су ван ня
фізич них по ка рань та жор ст ко го ре жи му.

Обернсь ка в’яз ни ця (1820 р.) ма ла 550 ок ре мих ка мер та стільки ж в'язнів.
Зран ку аре ш тантів ви пу с ка ли з ка мер і про во ди ли до за галь них май сте рень. Там
во ни пра цю ва ли під су во рим на гля дом в суцільно му мов чанні, яке про дов жу ва ло -
ся і під час ве чері за сто лом. Для змен шен ня спо ку си роз мов ля ти з сусіда ми всіх
ув’яз не них роз са д жу ва ли об лич чям в один бік. За будь-яку про ви ну (про мов ле не
сло во, не уважність під час ро бо ти) при зна ча ли по ка ран ня – на гля дачі луп цю ва ли
ба то гом. Вве чері аре ш тантів знов усамітню ва ли в ка ме рах, де во ни слу ха ли мо -
лит ву, яку чи тав свя ще ник в ко ри дорі, та ля га ли спа ти. Ви т ри му ва ти подібний ре -
жим мог ли ли ше оди ниці, че рез що дис циплінарні по ка ран ня за по ру шен ня мов -
чан ня бу ли ве ли чезні. За всієї су во рості цьо го ре жи му йо го вплив на мо раль та
психіку зло чинців ви я вив ся настільки суттєвим, що най б лиж чим ча сом в США
бу ло збу до ва но 13 тю рем та ко го ти пу, поміж них відо ма тюр ма Сінг-Сінг біля
Нью-Йор ку в 1825 р. на 1000 ка мер15. 

Жор ст ка дис ципліна да ла змо гу обернській адміністрації пе ре тво ри ти в’яз ни -
цю на до сить при бут ко ве підприємство. Пра цю за су д же них зда ва ли в найм
підприємствам, які про по ну ва ли най кра щу ціну. Відтак підприємці ор ганізо ву ва -
ли ви роб ництво, пла ти ли в’яз ниці і за би ра ли про дукцію. Так, у різні ча си за су д -
жені ви роб ля ли цвя хи, залізні інстру мен ти, боч ки, ши ли одяг, взут тя, ро би ли
меблі16. 
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По чи на ю чи з 40-их років ХІХ ст. обернсь ке в’яз нич не підприємство успішно
по ча ло ви роб ля ти шов ко ву тка ни ну. Ко мерціалізація ви роб ництва да ва ла чи малі
при бут ки, що обу мо ви ло за по зи чен ня цієї ідеї інши ми аме ри кансь ки ми в’яз ни ця -
ми (Сінг-Сінг, Нью гейт). 

Та ким чи ном, ко мерційний ха рак тер при му со вої праці, як ме то ду пе ре ви хо -
ван ня, зро бив йо го ще при ваб ливішим для за сто су ван ня у пенітенціарній си с темі.

Ра зом з тим, ви ко ри с тан ня при му со вої праці у поєднанні з ме то дом мов чан ня
та фізич ни ми по ка ран ня ми, пе ре тво рю ва ло її на засіб зну щан ня над ув’яз не ни ми,
що знач но ніве лю ва ло її ви хов ний ефект. “Обернсь ка в’яз нич на си с те ма, ви ко ри -
с то ву ю чи при му со ву пра цю без прав них лю дей, ви я ви ла се бе як засіб ви тон че но -
го зну щан ня над зло чин ця ми і не бу ла спро мож на при му си ти їх до ка ят тя. Од нак
по зи тивні наслідки від ви ко ри с тан ня праці в’язнів обу мо ви ли виз нан ня цієї си с -
те ми як у США, так і в інших країнах”17. 

В кінці ХІХ ст. пенітенціар ною прак ти кою бу ло спро с то ва но ефек тивність ви -
ко ри с тан ня мов чан ня і оди ноч но го ув’яз нен ня як за собів ви прав лен ня і пе ре ви хо -
ван ня. Роз по чи нається лібе ралізація індивіду аль но го ут ри ман ня, суть якої по ля -
га ла у про ве денні спільних робіт, про гу ля нок, ство рен ня мож ли вості спілку ван ня
із зовнішнім світом без об ме жень і роз'єднанні вночі.

Здійсне ний аналітич ний ог ляд про це су ста нов лен ня та ево люції ви хов них
функцій пенітенціар ної си с те ми в їх істо ричній ре т ро спек тиві доз во ляє зро би ти
вис но вок про те, що в’яз ни ця, як ка раль но-ви прав ний за клад, ви ни кає в епо ху
пізньо го Се ред нь овіччя і фор мується під впли вом соціаль но-еко номічних чин -
ників, зо к ре ма капіталістич них ви роб ни чих відно си ни, що роз ви ва лись у країнах
Євро пи. Мар га налізація ши ро ких верств на се лен ня, їх асоціаль ний спосіб жит тя,
по тре ба ви роб ництва у де шевій ро бочі силі обу мо ви ли транс фор мацію бла -
годійних за кладів для бідняків і же б раків – робітних бу динків – у за кла ди ка раль -
но-ви правні. Жор ст ка дис ципліна і ре жимні умо ви жит тя транс фор му ва ли
робітний бу ди нок у пенітенціар ний за клад. Ізо ляція від суспільства роз гля да лась
як засіб по ка ран ня; при му со ва пра ця – як засіб ви прав лен ня і пе ре ви хо ван ня. У
ча со вих ме жах ста нов лен ня пенітенціар ної си с те ми у Європі охо пи ло май же чо -
ти ри століття (XVІ – кінець ХІХ ст.) Ево люція в’яз ниці, як соціаль ної інсти туції,
відбу ва лась у на прям ку від по яви по оди но ких за кладів ув’яз нен ня до ут во рен ня
си с те ми ка раль но-ви пра них за кладів. Досліджен ня ме тодів, форм і за собів по ка -
ран ня і пе ре ви хо ван ня цьо го періоду засвідчує їх край ню жор стокість, як че рез
ви ко ри с тан ня фізич них по ка рань, так і че рез за сто су ван ня пси хо логічних
впливів, що вкрай не га тив но відби ва лись на психіці лю ди ни ла ма ю чи її, або пе -
ре тво рю ю чи на соціаль но не без печ ну істо ту. З ог ля ду на це по чат ко вий етап ста -
нов лен ня пенітенціар ної си с те ми доцільно виз на чи ти як ре пре сив ний, не зва жа ю -
чи на гу ман не ба жан ня суспільства пе ре ви хо ва ти індивіда, який по ру шив вста -
нов лені пра ви ла співжит тя і до по мог ти йо му адап ту ва тись до жит тя після відбу -
ван ня по ка ран ня.

У кон тексті вив чен ня соціаль но-ре абілітаційних функцій су час ної пенітен -
ціар ної си с те ми по тре бує по даль шо го досліджен ня істо рич ний про цес гу мані -
зації по ка рань, як за собів пе ре ви хо ван ня, ре соціалізації та соціаль ної адап тації
індивіда. 

1. Юри дич на пси хо логія: підруч ник / Алек сан д ров Д.О., Ан д ро сюк В.Г., Казмірен -
ко Л.І. [та ін.]; заг. ред. Л.І. Казмірен ко, Є.М. Моісеєва [Еле трон ний ре сурс]. – К.: КНТ,
2008. – 352 с. – Ре жим до сту пу: http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/yuridichna_
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psihologiya_ -_aleksandrov_do 2. Док то ро вич М.О. Соціаль на ро бо та у пенітенціарній
си с темі / М.О. Док то ро вич [Еле к трон ний ре сурс] // Пе да гогічний аль ма нах. – 2010. –
Вип. 5. – Ре жим до сту пу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/
2010_5/036.pdf 3. Ка ра ман О.Л. Ре пре сив ний та філан т ропічний ета пи роз вит ку
соціаль но-пе да гогічної ро бо ти з не по внолітніми за су д же ни ми в історії за рубіжних і
вітчиз ня них пенітенціар них си с тем / Ка ра ман О. Л. [Еле к трон ний ре сурс] // Ре жим до -
сту пу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sptp/2010_1/11.pdf 4. Кузь мин К.В. Ис -
то рия со ци аль ной ра бо ты за ру бе жом и в Рос сии (с древ но с ти до на ча ла ХХ ве ка) /
К.В. Кузь мин, Б.А. Су ты рин – М.: Ака де ми че с кий про ект; Ека те рин бург: Де ло вая кни -
га, 2002. – С. 325-326. 5. Там же. – 334. 6. Там же. – С. 335. 7. Там же. – С. 335. 8. Кри -
міна ль но-ви ко нав че пра во Ук раїни: підруч ник для сту дентів юри дич них спеціаль но с тей
ви щих на вчаль них за кладів / за ред. проф. А. X. Сте па ню ка [Еле к трон ний ре сурс]. – X.:
Пра во, 2005. – 256 с. – Ре жим до сту пу: http://lawdiss.org.ua/books/a2014.doc.html 9. Там
са мо. 10. Кузь мин К.В., Су ты рин Б.А. Цит. ра бо та. – С. 336. 11. Там же. – С. 338-339.
12. Криміна ль но-ви ко нав че пра во Ук раїни: підруч ник для сту дентів юри дич них
спеціаль но с тей ви щих на вчаль них за кладів / за ред. проф. А. X. Сте па ню ка. 13. Бо га ти -
рь ов І.Г. Криміна ль но-ви ко нав че пра во Ук раїни / Бо га ти рь ов І.Г. – К.: Все ук раїнська
асоціація ви давців “Пра во ва єдність”, 2008. – С. 282. 14. Криміна ль но-ви ко нав че пра во
Ук раїни / за заг. ред. В. М. Труб ни ко ва. – Х.: Пра во, 2001. – С. 116. 15. Криміна ль но-ви -
ко нав че пра во Ук раїни: підруч ник для сту дентів юри дич них спеціаль но с тей ви щих на -
вчаль них за кладів / за ред. проф. А. X. Сте па ню ка. 16. Ма ри сюк К. Ста нов лен ня Пен си -
вальнської та Обернсь кої пенітенціар них (в’яз нич них) си с тем / Ма ри сюк К. [Еле трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://radnuk.info/statti/229-kruminal-pravo/15340-2011-
01-23-01-37-22.html 17. Бо га ти рь ов І.Г. Цит. пра ця. – С. 282. 

УДК 343.81

В. С. ША ПО ВА ЛО ВА

СИ С ТЕМ НО-СТРУК ТУР НИЙ СТА ТУС ЗБРОЄДЕЛІКТИ КИ 
ЯК БА ЗИС НО ГО ЧА СТ КО ВО ГО ВЧЕН НЯ КРИМІНАЛІСТИ КИ

Виз на че но місце криміна ль ної зброї поміж інших видів зброї та за собів вчи нен ня
ма к ро пра во по ру шень. За про по но ва но си с те му зброєделікти ки як ба зис но го ча ст ко во го
вчен ня криміналісти ки про во гне паль ну, ме ханічну і ви бу хо ву зброю, боєпри па си, ви бу -
хові при ст рої і ре чо ви ни та за со би підри ву і сліди про ти прав но го по во д жен ня з ни ми.

Клю чові сло ва: криміна ль на во гне паль на, ме ханічна і ви бу хо ва зброя, зброєделікти -
ка, ле галь на зброя, ле галь на па раз б роя, ймовірна па раз б роя.

В.С.Ша по ва ло ва. Си с тем но-струк тур ный ста тус ору жи е де лик ти ки как ба зис -
но го ча ст но го уче ния кри ми на ли с ти ки

Оп ре де ле но ме с то кри ми наль но го ору жия сре ди иных ви дов ору жия и средств со -
вер ше ния ма к ро пра во на ру ше ний. Пред ло же но си с те му ору жи е де лик ти ки как ба зис но -
го ча ст но го уче ния кри ми на ли с ти ки об ог не ст рель ном, взрыв ном и ме ха ни че с ком ору -
жии, бо е при па сах, взрыв ных ус т рой ст вах и ве ще ст вах и сред ст вах под ры ва и сле дах
про ти во прав но го об ра ще ния с ни ми.

Клю че вые сло ва: кри ми наль ное ог не ст рель ное, ме ха ни че с кое и взрыв ное ору жие,
ору жи е де лик ти ки, ле галь ное ору жие, ле галь ное па ра ору жие, ве ро ят ное па ра ору жие.
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Shapovalava Viktoria. The system of weaponsdelictics as basic distinct teaching of the
criminalistics

The place of criminal weapons of other types of weapons and the means to commit
macrooffense. Proposed the system of weaponsdelictics as basic distinct teaching of the crim-
inalistics about the firearms, explosive and mechanical weapons, ammunition, explosive
devices and materials and means of undermining and traces of illegal treatment.

Key words: criminal firearms, mechanical and explosive weapons, weaponsdelictics,
legal weapons, legal paraweapons, possible paraweapons.

Як свідчать ре зуль та ти ав торсь ко го досліджен ня по над 50 існу ю чих варіацій
із виз на чен ня си с тем но-струк тур но го ста ту су су куп ності знань про криміна ль ну
зброю, вза галі, і про її ок ремі ви ди, зо к ре ма1, тра диційне ро зуміння да ної про бле -
ми настільки не до ско на ле і су пе реч ли ве, наскільки не обґрун то ва ни ми і різно а с -
пект ни ми ви я ви ли ся й існу ючі підхо ди до виз на чен ня сут ності да ної су куп ності
знань2. 

Кон кре ти зу ва ти пев ним чи ном си с тем но-струк тур ний ста тус су куп ності
знань про криміна ль ну зброю на ма га ли ся ли ше ті ав то ри, які вва жа ли за мож ли -
ве сфор му лю ва ти стис ле виз на чен ня по нят тя влас не зброєзнав ст ва як цілісної су -
куп ності знань, де по зна ча ли й пев ний си с тем но-струк тур ний ста тус цієї га лузі.
Так, Ю. Ю. Бар ба ча ко ва роз гля да ла зброєзнав ст во як га лузь криміналісти ки3,
В. А. Хвалін – спе цифічну га лузь криміналістич но го знан ня про во гне паль ну, хо -
лод ну, га зо ву та інші ви ди зброї4 та ін. Ще більш різно манітним да ний підхід ви -
я вив ся у тих ав торів, які роз гля да ли да ну су купність знань в кон тексті ли ше ок ре -
мих видів зброї, ко ли, зо к ре ма, В. С. Кузьмічов та Г. І. Про ко пен ко, виз на ча ю чи
по нят тя криміналістич но го зброєзнав ст ва, на зва ли йо го га луз зю криміналістич -
ної ек с пер ти зи5. При виз на ченні ж по нят тя криміналістич ної ви бу хо техніки вка -
зані ав то ри вза галі уник ли про бле ми внутрішньо струк тур но го ста ту су цієї су куп -
ності знань6, а про бле ми ме ханічної зброї й вза галі не роз гля да ли7, всі ці тра -
диційні підхо ди мож на об’єдна ти тим, що ви клад по ло жень та кої су куп ності
знать не ви хо дить за межі дру гої ча с ти ни криміналісти ки – «Техніка», і різни ця
по ля гає ли ше у то му, де са ме ці по ло жен ня роз гля да ли ся – в якості ок ре мої те ми8

чи в ме жах інших тра диційних тем техніки. М. В. Сал тевсь кий про бле ми зброї,
зо к ре ма, ви кла дав в ме жах те ми «Сле ды средств со вер ше ния пре ступ ле ния (кри -
ми на ли с ти че с кая ме ха но ско пия)»9 та ін. 

Усу нен ню вка за них не доліків й при свя че на низ ка ос танніх ав торсь ких
публікацій10, в яких пред став ле не прин ци по во но ве ро зуміння си с тем но-струк -
тур но го ста ту су су куп ності знань про всі ви ди влас не криміна ль ної зброї –
«Зброєделікти ка», як ба зис но го ча ст ко во го вчен ня криміналісти ки. Оп ри люд нен -
ня ав торсь ко го варіан ту виз на чен ня си с тем но-струк тур но го ста ту су да ної су куп -
ності знань та за по чат ку ван ня ко рект ної дис кусії з при во ду прий нят тя за галь но
виз на но го варіан ту вирішен ня да ної про бле ми і скла дає го ло вну ме ту цієї
публікації.

Новітній підхід до виз на чен ня си с тем но-струк тур но го ста ту су зброєделікти ки
як ба зис но го ча ст ко во го вчен ня криміналісти ки тісно пов'яза ний із уточ нен ням
сут ності і місця зброї поміж інших за собів скоєння ма к ро пра во по ру шень. Са ме
то му при вер тає до се бе ува гу но ва торсь ка по зиція, перш за все, М. В. Сал тевсь -
ко го, який один із пер ших за про по ну вав за галь ну кла сифікацію та виз на чен ня
сут ності за собів скоєння зло чинів, які поділя ли ся на чо ти ри гру пи: «1) ору дия со -
вер ше ния пре ступ ле ния; 2) ору жие; 3) ис точ ни ки по вы шен ной опас но с ти; 4) си -
лы и яв ле ния при ро ды»11, що підтри ма ли П. Д. Білен чук, О. П. Ду бо вий, А. В. Ко -
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фа нов, П. Ю. Ти мо шен ко12 та ба га то інших ав торів. Згідно да но го підхо ду, ос нов -
на оз на ка всіх за собів скоєння зло чи ну по ля гає у то му, що пев ний ма теріаль ний
об’єкт ви ко ри с то вується для до сяг нен ня зло чин но го ре зуль та ту, а всі ви ди зброї
(ко ли фак тич но бу ла вка за на ли ше во гне паль на зброя і так зва на «хо лод на зброя»)
об’єдну ють ся тільки то му, що во на ви ко ри с то ву ють ся для на па ду та за хи с ту.

При всій по зи тив ності влас не ви кла де ної спро би з’ясу ва ти сутність зброї та її
місце поміж всіх інших ма теріаль них об’єктів, що ви ко ри с то ву ють ся при вчи -
ненні пра во по ру шень, не мож на по го ди ти ся із до стат ньо розплив ча с тим виз на -
чен ням сут ності та оз нак зброї, що знач но кра ще і на цей час найбільш ви ва же не
та по вно ви кла с ти та ко му роз вит ку да ної ідеї із кла сифікації са ме за собів ма к ро -
пра во по ру шен ня на: 1. Зброя ма к ро пра во по ру шен ня – пред мет або пристрій, що
технічно при дат ний, кон ст рук тив но здат ний і за сто со ва ний для за подіян ня лю -
дині смер тель них тілес них уш ко д жень, або ви ко ри с тан ня лю ди ною з цією ж ме -
тою сил при ро ди, у то му числі тва рин, вклю ча ю чи мікро ор ганізми (віру си, мікро -
би і пр.). 2. Зна ряд дя ма к ро пра во по ру шен ня – інші пред ме ти і при ст рої і си ли
при ро ди, що ви ко ри с то ву ють ся для вчи нен ня ма к ро пра во по ру шень. 3. Дії сил
при ро ди, у то му числі тва рин, вклю ча ю чи віру си, мікро би та інші мікро ор -
ганізми, що за вда ють пра вам, сво бо дам, інте ре сам та/чи обов’яз кам фізич ної або
юри дич ної осо би чи дер жаві не менш ніж знач ної шко ди, але не спря мо ву ють ся
лю ди ною на вчи нен ня ма к ро пра во по ру шен ня.

З ура ху ван ням цьо го кла сифікацію зброї ма к ро пра во по ру шен ня в за леж ності
від об ста вин її по яви і за сто су ван ня більш пра виль но пред ста ви ти та ким чи ном:

1. Ле галь на зброя – пред мет або пристрій, що ви го тов ле ний пра вомірно та
технічно і кон ст рук тив но при дат ний і функціональ но при зна че ний для за подіян -
ня лю дині смер тель них тілес них уш ко д жень.

2. Ле галь на па раз б роя – кон ст рук тив но схо жий зі зброєю пред мет або
пристрій, що ви го тов ле ний пра вомірно та технічно при дат ний для за подіян ня лю -
дині смер тель них тілес них уш ко д жень, але кон ст рук тив но і функціональ но при -
зна че ний для інших цілей: мис ливсь ка, спор тив на, інша зброя, мон таж но-
будівельні пісто ле ти, со ки ра, по бу тові ножі і пр.

3. Ймовірна па раз б роя – кон ст рук тив но не подібний зі зброєю пред мет або
пристрій, що ви го тов ле ний пра вомірно або має при род не по хо д жен ня і технічно
при дат ний для за подіян ня лю дині смер тель них тілес них уш ко д жень, але кон ст -
рук тив но і функціональ но при зна че ний або при ро дою обу мов ле ний для інших
цілей: лом, «хом ка», камінь, па ли ця і пр.

4. Криміна ль на зброя, яка в за леж ності від:
4.1. Об ста вин її по яви та за сто су ван ня поділяється на: 4.1.1. Де-фак то

криміна ль ну зброю – пред ме ти чи при ст рої, які про ти прав но ви го тов лені, пе ре -
роб лені або при сто со вані пе ресліду ва ною осо бою з на зва них видів зброї для за -
подіян ня лю дині смер тель них тілес них уш ко д жень і за сто со вані цією осо бою з
вка за ною ме тою або не за сто со вані за не за леж них від неї об ста вин чи/або ли ше
зна хо дять ся в її во лодінні з іншою про ти во прав ною ме тою. 4.1.2. Де-юре
криміна ль ну зброю – пе ре ра хо вані ви ди зброї, що за сто со вані пе ресліду ва ною
осо бою без її по чат ко во го ви го тов лен ня, пе ре роб ки або при сто су ван ня цією осо -
бою для за подіян ня лю дині смер тель них тілес них уш ко д жень та/чи зна хо дять ся у
во лодінні вка за ної осо би з іншою про ти во прав ною ме тою.

4.2. Прин ци пу дії на: 4.2.1. Криміна ль ну во гне паль ну зброю та/чи боєпри па -
си. 4.2.2. Криміна ль ну ви бу хо ву зброю, при ст рої і ре чо ви ни та/чи за со би підри ву.
4.2.3. Криміна ль ну ме ханічну зброю та/чи боєпри па си13.
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Ви хо дя чи з ви кла де но го вар то ма ти та ку струк ту ру зброєделікти ки як ба зис -
но го ча ст ко во го вчен ня криміналісти ки: 1. Во гне паль на зброя і боєпри па си та ан -
ти деліктні сліди про ти прав но го по во д жен ня з ни ми. 2. Ви бу хо ва зброя, при ст рої
та ре чо ви ни, за со би підри ву та ан ти деліктні сліди про ти прав но го по во д жен ня з
ни ми. 3. Ме ханічна зброя і боєпри па си та ан ти деліктні сліди про ти прав но го по -
во д жен ня з ни ми.

Тра диційне ро зуміння си с те ми су куп ності знань про криміна ль ну зброю є
різно манітним. Так, Ю. Ю. Бар ба ча ко ва її іме нує «Кри ми на ли с ти че с кое ору жи е -
ве де ние» і роз гля дає ок ре мо14, а «Кри ми на ли с ти че с кое ис сле до ва ние взрыв ных
ус т ройств, взрыв ча тых ве ществ и про дук тов взры ва»15 – в ме жах те ми «Кри ми -
на ли с ти че с кое ис сле до ва ние не тра ди ци он ных кри ми на ли с ти че с ких объ ек тов»16.

Усу нен ня да но го та інших ви кла де них не доліків тра диційних підходів із ро -
зуміння си с тем но-струк тур но го ста ту су су куп ності знань про криміна ль ну зброю
більш пра виль но ро би ти на ос нові новітніх підходів що до си с тем но-струк тур но -
го ста ту су і змісто вно-те ма тич но го на пов нен ня ба зо во го спеціаль но го кур су з
криміналісти ки. Вза галі да на юри дич на на ука скла дається за кон цепцією
О. А. Ки ри чен ка та Ю. Д. Тка ча із те о ро логічних вчень, ба зис них ча ст ко вих вчень
і спеціаль них ча ст ко вих вчень17. За цим підхо дом вка за них ав торів те о ро логічни -
ми вчен ня ми є взаємо пов’язані су куп ності знань, що скла да ють пер шу ча с ти ну
ба зо во го на вчаль но го кур су криміналісти ки «Те о ро логія» і ма ють зна чен ня для
роз вит ку криміналісти ки у ціло му та кож ної з її на ступ них ча с тин, а са ме:
1. Періоди зація роз вит ку вітчиз ня ної криміналісти ки. 2. По нят тя криміналісти ки.
3. Си с тем но-струк тур на бу до ва та змісто вно-те ма тич не на пов нен ня криміна -
лісти ки. 4. Дис циплінарні зв’яз ки криміналісти ки (які за сно вані на новітній кла -
сифікації юри дич них на ук). 5. Ди дак тичні ос но ви криміналісти ки. 6. Ме то до логія
криміналісти ки. 7. Ос но ви версіюван ня, пла ну ван ня та ор ганізації про тидії ма к -
ро пра во на ру ше ний. 8. Ос но ви ро бо ти з осо бистісни ми і ре чо ви ми дже ре ла ми
анти криміна ль них відо мо стей. 9. Ос но ви мікро об’єкто логії. 

Ба зисні ча ст кові вчен ня скла да ють взаємо пов’яза ний зміст дру гої, тре тьої та
чет вер тої ча с ти ни на вчаль но го кур су криміналісти ки (техніки, так ти ки, ме то ди -
ки), а їх ос но ви ви кла да ють ся у дру го му розділі техніки «Ос новні га лузі техніки»,
що в од но му із курсів з криміналісти ки пред став ле но та ки ми те ма ми, як: «8. Ос -
но ви фо тозй ом ки і зву ковіде о за пи су. 9. Ос но ви слідо знав ст ва. 10. Ос но ви одо ро -
логії. 11. Ос но ви зброєделікти ки. 12. Ос но ви вста нов лен ня ав то ра, ви ко нав ця, за -
собів, про це су та інших об ста вин ви го тов лен ня до ку ментів. 13. Ос но ви вста нов -
лен ня фак ту, ав то ра, ви ко нав ця, за собів, про це су та інших об ста вин вне сен ня змін
у до ку мен ти. 14. Ос но ви габіто скопії. 15. Ос но ви ан ти деліктної інфор ма ти ки».

Новітній підхід що до си с те ми спеціаль них ба зо вих вчень криміналісти ки та -
кож мо же бу ти по яс не ний на при кладі зброєделікти ки, ко ли спеціаль ни ми ча ст ко -
ви ми вчен ня ми, з однієї сто ро ни, і розділа ми влас не зброєделікти ки фак тич но ви -
с ту па ють на ступні: 1. Криміна ль на во гне паль на зброя і боєпри па си та ан ти -
деліктні сліди про ти прав но го по во д жен ня з ни ми. 2. Криміна ль на ме ханічна
зброя і боєпри па си та ан ти деліктні сліди про ти прав но го по во д жен ня з ни ми.
3. Криміна ль на ви бу хо ва зброя, при ст рої і ре чо ви ни, за со би підри ву та ан ти -
деліктні сліди про ти прав но го по во д жен ня з ни ми, тоб то ос новні розділи да но го
ба зис но го ча ст ко во го вчен ня.

Про те зброєделікти ка як ба зо ве ча ст ко ве вчен ня є од но по ряд ко вим з інши ми
се ми ба зо ви ми ча ст ко ви ми вчен ня ми ба зо во го спеціаль но го кур су криміналісти -
ки і по ло жен ня цих вчень од на ко во роз поділя ють ся в ме жах да но го кур су, що в
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од но му з ос танніх ба зо вих спеціаль них курсів криміналісти ки роз’яс не но де таль -
но18 і більш пра виль но ви кла с ти з ура ху ван ням вка за них новітніх підходів у та -
ко му удо с ко на ле но му ви гляді. По ло жен ня зброєделікти ки, як і по ло жен ня інших
ба зис них ча ст ко вих вчень, ма ють про ни зу ва ти і техніку, і так ти ку, і ме то ди ку. В
техніці ма ють бу ти ви кла дені ли ше ос но ви зброєделікти ки що до по нят тя і си с те -
ми да но го ба зис но го ча ст ко во го вчен ня, йо го дже рел та дис циплінар них зв’язків,
по нят тя і кла сифікації криміна ль ної во гне паль ної зброї і боєпри пасів, криміна ль -
ної ме ханічної зброї і боєпри пасів та криміна ль ної ви бу хо вої зброї, при ст роїв і
ре чо вин і за собів підри ву та слідів про ти прав но го по во д жен ня з ни ми то що.

Особ ли вості так ти ки зби ран ня та осо би с то го досліджен ня ан ти деліктних
слідів про ти прав но го по во д жен ня із криміна ль ною во гне паль ною зброєю і
боєпри па са ми, криміна ль ною ме ханічною зброєю і боєпри па са ми та криміна ль -
ною ви бу хо вою зброєю, при ст ро я ми і ре чо ви на ми та за со ба ми підри ву (слідів її
ви го тов лен ня, пе ре роб ки, при ла ш ту ван ня, за сто су ван ня, роз кра дан ня, зберіган -
ня, ре мон ту, збу ту, прид бан ня і транс пор ту ван ня, у т. ч. носіння та кон тра бан ди)
при здійсненні ок ре мих де-фак то слідчих і су до вих дій, а та кож при при зна ченні
й про ве денні ек с пер ти зи да ної зброї та слідів про ти прав но го по во д жен ня з нею
вже тре ба роз гля да ти в ме жах відповідних тем тре тьої ча с ти ни «Так ти ка», перш
за все, розділу 2 – «Так ти ка про ве ден ня ок ре мих де-фак то про це су аль них і де-
юре про це су аль них і па ра про це су аль них дій чи їх комбінацій», а та кож роз -
ділу 3 – «Так ти ка при зна чен ня і про ве ден ня ек с пер тиз.

Ме то дичні ас пек ти за сто су ван ня по ло жень ба зо во го ча ст ко во го вчен ня
«Зброєделікти ка» ма ють знай ти відо б ра жен ня у ме жах відповідних тем чет вер тої
ча с ти ни – «Ме то ди ка», при чо му як розділу 2 – «Ме то ди ки про тидії ок ре мим ви -
дам і гру пам ма к ро пра во по ру шень», так і розділу 3 – «Ме то ди ки про тидії ма к ро -
пра во по ру шен ням за особ ли вих об ста вин», ко ли є по тре ба відо б ра зи ти певні
особ ли вості де-фак то слідчих чи су до вих дій у кон тексті про тидії певній групі
(ви ду) ма к ро пра во по ру шень, пов’яза них із криміна ль ною зброєю, на при клад, у
про тидії те ро ри с тич ним ак там, вбив ст вам, за подіян ню тілес них по шко д жень,
хуліган ст ву, роз кра дан ням, кон тра банді, не за кон но му по лю ван ню та ін., або у
про тидії ор ганізо ва ним ма к ро пра во по ру шен ням то що.

Уза галь нен ня В. С. Ша по ва ло вою 35 криміна ль них справ, в ма теріалах яких
бу ла відо б ра же на ро бо та фак тич но із об’єкта ми зброєделікти ки, по ка за ло, що в
21 кримінальній справі відо б ра жа ла ся ро бо та із влас не криміна ль ною ме -
ханічною зброєю та ан ти деліктни ми сліда ми її за сто су ван ня при вбивстві чи за -
подіянні тілес них уш ко д жень, у 5-ти спра вах із ви ко ри с тан ням з цією ме тою
криміна ль ної во гне паль ної зброї і по 2-ом спра вам – криміна ль ної ви бу хо вої
зброї, тоді як 6 криміна ль них справ бу ло пов’яза но із відо б ра жен ням про ти прав -
но го ви го тов лен ня та зберіган ня во гне паль ної чи ви бу хо вої зброї або боєпри пасів
та 1 криміна ль на спра ва – із та ко го ро ду про ти прав ни ми діян ня ми із ме ханічною
зброєю19. При чо му із 7-ми криміна ль них справ бу ли виділені ма теріали для при -
тяг нен ня вин ної осо би до адміністра тив ної відповідаль ності за по ру шен ня пра -
вил реєстрації та от ри ман ня доз во лу на прид бан ня, зберіган ня та за сто су ван ня
мис ливсь кої во гне паль ної зброї20. Дані ре зуль та ти свідчать про те, що по ло жен ня
зброєделікти ки на прак тиці ви хо дять за межі тра диційної криміналісти ки та про -
тидії влас не ли ше зло чи нам. Це та кож де мон ст рує пра вильність ав торсь ко го
підхо ду що до роз ши рен ня змісту зброєделікти ки за межі влас не за сто су ван ня
різних видів зброї для вбив ст ва чи за подіян ня тілес них по шко д жень до будь-яких
про ти прав них дій з нею та з інши ми об’єкта ми да ної су куп ності знань, а та кож за
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межі влас не криміналістич ної зброєделікти ки в на прям ку ста нов лен ня юри дич -
ної зброєделікти ки, яка б мог ла за без пе чи ти ан ти делікто логів відповідни ми те о -
ре тич ни ми знан ня ми та прак тич ни ми на вич ка ми у кон тексті про тидії й іншим,
ніж ма к ро пра во по ру шен ня, пра во по ру шен ням, що пов’язані із криміна ль ною
зброєю та з інши ми об’єкта ми зброєделікти ки.

Та ким чи ном, пред став ле не ав торсь ке ро зуміння си с тем но-струк тур но го ста -
ту су зброєделікти ки як ба зис но го ча ст ко во го вчен ня криміналісти ки про всі без
ви нят ку різно ви ди влас не криміна ль ної зброї та інші зброєделіктні об’єкти, тобто
про во гне паль ну зброю та боєпри па си, ви бу хо ву зброю, при ст рої і ре чо ви ни та
за со би підри ву та ме ханічну зброю і боєпри па си, а та кож про ан ти деліктні сліди
про ти прав но го по во д жен ня зі всіма пе реліче ни ми зброєделіктни ми об’єкта ми,
мо же ста ти ос но вою для за по чат ку ван ня відповідної ко рект ної і плідної дис кусії
із ос та точ но го вирішен ня да ної до стат ньо ак ту аль ної у до к т ри наль но му і при -
клад но му (юри досвітянсь ко му, прак тич но-ан ти деліктно му) ас пекті про бле ми. 

1. Курс лекцій з криміналісти ки. Ба зисні оз на ки, по нят тя і кла сифікація криміна ль -
ної зброї / В.С. Ша по ва ло ва, Т.О. Ко ро с та шо ва, Ю.О. Лан це до ва, О.С. Тун ту ла; за на ук.
ред. проф. О.А. Ки ри чен ка. – Ми ко лаїв: Вид-во ЧДУ ім. Пе т ра Мо ги ли, 2013. – С. 37-
40. 2. Там са мо. – С. 125-155. 3. Бар ба ча ко ва Ю.Ю. Кри ми на ли с ти ка: 100 эк за ме на ци -
он ных от ве тов: Экс пресс-спра воч ник. – М.: ИКЦ «МарТ», Рос тов-на-До ну: Изд. центр
«МарТ», 2003. – С. 85. 4. Кри ми на ли с ти ка: учеб ник / под ред. В.А. Об раз цо ва. – М.:
Юрист, 1997. – С. 216. 5. Кузьмічов В.С. Криміналісти ка: навч. посібник / В.С. Кузь -
мічов, Г.І. Про ко пен ко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 124. 6. Там са мо. – С. 136. 7. Там
са мо. – С. 124-137. 8. Білен чук П. Д. та ін. Криміналісти ка: підруч ник / за ред. П.Д. Бі -
лен чу ка. – К.: Атіка, 1998. – С. 282-308; Кри ми на ли с ти ка: учеб ник для ву зов / под ред.
Р.С. Бел ки на. – М.: НОР МА-ИН ФРА-М, 2005. – С. 243-277; Ан то нов В.П. Кри ми на ли с -
ти че с кое уче ние о хо лод ном ору жии / В.П. Ан то нов // Кри ми на ли с ти че с кая тех ни ка:
учеб ник / Отв. ред. Н.М. Ба ла шов. – М.: Юр ли тин форм, 2002. – С. 292-306; Бе жан-
Бек В.Л. Су деб ная бал ли с ти ка / В.Л. Бе жан-Бек, А.А. Эк сар хо пу ло // Кри ми на ли с ти ка:
учеб ник / Под ред. Т.А. Се до вой, А.А. Эк сар хо пу ло. – СПб.: Лань, 2001. – С. 213-242;
Во лын ский А.Ф. Кри ми на ли с ти че с кое ис сле до ва ние ору жия и сле дов его при ме не ния
(кри ми на ли с ти че с кое ору жи е ве де ние) / А.Ф. Во лын ский, А.Г. Его ров, В.М. Пле с ка чев -
ский // Кри ми на ли с ти ка: учеб ник: в 3 т. / под ред. Б.П. Сма го рин ско го. – Вол го град:
ВСШ МВД Рос сии, 1994. – Т. 2: Тех ни ка, так ти ка, ор га ни за ция и ме то ди ка рас сле до ва -
ния пре ступ ле ний. – С. 67-90; Го ра І.В. Криміналісти ка: навч. посібник І.В. Го ра,
В.А. Ко лес ник. – К.: Алер та, 2005. – С. 246-260; Крюч ков В.П. Кри ми на ли с ти че с кое ис -
сле до ва ние ору жия и сле дов его при ме не ния / В.П. Крюч ков, Г.Е. Ма куш ки на // Кри ми -
на ли с ти ка: учеб ник / под ред. И.Ф. Ге ра си мо ва, Л.Я. Драп ки на. – М.: Высш. шк., 2000. –
С. 146-161 та ін. 9. Спе ци а ли зи ро ван ный курс кри ми на ли с ти ки для слу ша те лей ву зов
МВД СССР, обу ча ю щих ся на ба зе сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния / [под ред.
М.В. Сал тев ско го]. – К.: КВШ МВД СССР, 1987. – С. 103-130. 10. Курс лекцій з
криміналісти ки. Ба зисні оз на ки, по нят тя і кла сифікація криміна ль ної зброї. – С. 37-40;
Ки ри чен ко А.А. Свы ше ста луч ших кон цеп ций и до к т рин юри с пру ден ции на уч ной шко -
лы про фес со ра Алан ки ра (при гла ше ние к дис кус сии): на уч ный до клад / А.А. Ки ри чен -
ко и др. [Эле к трон ный ре сурс] – Ре жим до сту па: http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/
view.php?id=61183; На вчаль но-ме то дич ний ком плекс з на вчаль ної дис ципліни
«Криміналісти ка»: [навч. посібник у трьох кни гах] за на ук. ред. О. А. Ки ри чен ка. – Ми -
ко лаїв: Вид-во ЧДУ ім. Пе т ра Мо ги ли, 2012. – Кн. 3: Лекції і кон спек ти лекцій. – С. 168-
170 та ін. 11. Спе ци а ли зи ро ван ный курс кри ми на ли с ти ки для слу ша те лей ву зов МВД
СССР. – С. 104. 12. Білен чук П.Д. та ін. Криміналісти ка: підруч ник. – 254-260. 13. Бар -
ба ча ко ва Ю.Ю. Кри ми на ли с ти ка: 100 эк за ме на ци он ных от ве тов: Экс пресс-спра воч -
ник. – С. 85-88. 14. Там са мо. – С. 109-111. 15. Там са мо. – С. 103-111. 16. Там са мо.
17. Ки ри чен ко А.А. Свы ше ста луч ших кон цеп ций и до к т рин юри с пру ден ции на уч ной
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шко лы про фес со ра Алан ки ра; та ін. 18. На вчаль но-ме то дич ний ком плекс з на вчаль ної
дис ципліни «Криміналісти ка». – С. 169-170. 19. Ки ри чен ко А.А. Цит. ра бо та. 20. Кри мі -
нальні спра ви архіву Юж но ук раїнсько го місько го су ду Ми ко лаївської об ласті за 2012 р.

УДК 343.1

О. М. БОН ДА РЕН КО

ЗА РУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗА СТО СУ ВАН НЯ 
ДЕ Я КИХ ЗА ПОБІЖНИХ ЗА ХОДІВ 

Роз гля дається пра во ве ре гу лю ван ня, ви ди за побіжних за ходів та по ря док їх за сто -
су ван ня у де я ких за рубіжних країнах. Висвітлю ють ся по зи тивні ас пек ти за сто су ван -
ня та ких за ходів і не обхідність впро ва д жен ня їх у криміна ль не про це су аль не за ко но дав -
ст во Ук раїни.

Клю чові сло ва: до машній арешт, осо би с те зо бов’язан ня, осо би с та по ру ка, звід за -
конів, об ви ну ва че ний.

Бон да рен ко О.Н. За ру беж ный опыт при ме не ния не ко то рых пре ду пре ди тель -
ных мер

Рас сма т ри ва ет ся пра во вое ре гу ли ро ва ние, ви ды мер пре се че ния и по ря док их при -
ме не ния в не ко то рых за ру беж ных стра нах. Ос ве ща ют ся по ло жи тель ные ас пек ты
при ме не ния та ких мер и не об хо ди мость вне д ре ния их в уго лов ное про цес су аль ное за ко -
но да тель ст во Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: до маш ний арест, лич ное обя за тель ст во, лич ное по ру чи тель ст во,
свод за ко нов, об ви ня е мый.

Bondarenko Oleksandr. Foreign experience of certain preventive measures applica-
tion

The article deals with regulation, types of precautions and the procedure which are used
in some foreign countries. The positive aspects of such measures are highlighted
andtheneedtoimplementthemtothecriminalprocedurelegislationofUkraine.

Key words: house arrest, personal liability, personal responsibility, code of laws, the
accused.

В умо вах роз бу до ви пра во во го та де мо кра тич но го суспільства ве ли ке зна чен -
ня має за хист пра ва на сво бо ду та осо би с ту не до тор канність, яке є од ним із
найбільших соціаль них благ, виз на них на міжна род но му рівні. Це пра во не тільки
ство рює умо ви, не обхідні для всебічно го за до во лен ня по треб лю ди ни і гро ма дя -
ни на, а й за без пе чує де мо кра тич ний роз ви ток будь-яко го суспільства. Пра во на
сво бо ду є не що інше як мож ливість здійсню ва ти будь-які пра вомірні дії. У цьо -
му праві за кла де но об ме жен ня для сво бо ди інших лю дей, особ ли во по са до вих
осіб, які ма ють мож ливість за сто со ву ва ти при му сові за хо ди до лю дей. Без по се -
ред ньо з ним пов’яза на осо би с та не до тор канність лю ди ни, що по ши рюється на її
жит тя, здо ров’я, честь, гідність. Га рантії сво бо ди та без пе ки осо би про яв ля ють ся
у формі криміна ль но-пра во вої за бо ро ни будь-яких не за кон них дій гро ма дян і по -
са до вих осіб. Об ме жен ня цієї сво бо ди до пу с кається ли ше в ус та нов ле но му за ко -
ном по ряд ку та в за кон них фор мах для ефек тив но го й своєчас но го розсліду ван ня
криміна ль них пра во по ру шень.
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У за ко но дав ст вах за рубіжних країн пе ред ба че но ве ли ку кількість при му со вих
за ходів, що за сто со ву ють ся до осіб у зв’яз ку зі здійснен ням криміна ль но го су до -
чин ст ва, виз на че но про це су аль ний по ря док їх за сто су ван ня, по вно ва жен ня дер -
жав них ор ганів та наслідки за сто су ван ня та ких за ходів. Де які нор ма тивні по ло -
жен ня, на наш по гляд, слід закріпи ти в ук раїнсько му криміна ль но му про це су аль -
но му за ко но давстві, що зу мов лює ак ту альність те ми досліджен ня та підви ще ну
зна чущість про блем пра во во го ста ту су осо би с тості в різних сфе рах суспільно го і
дер жав но го жит тя. 

Досліджен ня ми за зна че них пи тань у різні періоди зай ма ло ся ба га то вче них-
про це су алістів, се ред яких В.Г. Ко ва лен ко, Л.М. Ло бой ко, Є.Д. Лук’ян чи ков,
В.Т. Ма ля рен ко, М.М. Михєєнко, В.Т. Нор, О.В. Капліна, В.Л. Підпа лий,
С.М. Смо ков, В.М. Тер тиш ник, В.П. Шибіко, О.Г. Ши ло, І.М. Гуткін, І.Л. Пе т -
рухін, З.Ф. Ко в ри га, З.Д. Єни кеєв, В.М. Кор ну ков, Ф.М. Кудін, З.З. Зіна туллін,
О.П. Ри жа ков, В.О. Ми хай лов, І.Л. Тру нов та інші. Сьо годні пи тан ням за -
побіжних за ходів та їх місця се ред за ходів при му со во го ха рак те ру в криміна ль но -
му про цесі приділя ють ува гу дослідни ки у сфері криміна ль но го су до чин ст ва. Ок -
ремі з них бу ло висвітле но в досліджен нях Т.В. Дан чен ка, Г.Я. Мацьківа, К.Г. Го -
релкіної, М.Г. Шав ку на, А.В. За хар ко, О.О. Ле вен да рен ка, О.П. Ку чинсь кої,
Є.В. Со лод ка.

Пе ре дусім не обхідно роз г ля ну ти по ло жен ня Мо дель но го криміна ль но-про це -
су аль но го ко дек су (далі – Мо дель ний КПК), прий ня то го Міжпар ла ментсь кою
Асам б леєю дер жав-учас ниць СНД 17 лю то го 1996 ро ку у Санкт-Пе тер бурзі.

Відповідно до статті 166 вка за но го ак та за побіжни ми за хо да ми є: 1) арешт;
2) до машній арешт; 3) за ста ва; 4) підпи с ка про не виїзд; 5) осо би с та по ру ка; 6) по -
ру ка ор ганізації; 7) пе ре да ча під на гляд поліції; 8) пе ре да ча під на гляд; 9) пе ре да -
ча під на гляд ко ман ду ван ня; 10) відсто ро нен ня від по са ди1. Вар то за зна чи ти, що
у КПК Ук раїни 2012 ро ку ча ст ко во вра хо ва но по ло жен ня Мо дель но го КПК, а
саме: од ним се ред за побіжних за ходів виділе но до машній арешт. Хо ча, слід відмі -
ти ти, що по ло жен ня цьо го Ко дек су ду же подібні до норм Криміна ль но-про це су -
аль но го ко дек су 1960 ро ку. 

У США, Ка наді та Ве ли ко бри танії ши ро ко ви ко ри с то ву ють ся при му сові за хо -
ди. Вста нов лені об ме жен ня мо жуть бу ти як фінан со ви ми, так і но си ти осо би с тий
ха рак тер. Зо к ре ма, звід за конів США пе ред ба чає такі за хо ди за без пе чен ня
криміна ль но го про ва д жен ня, як: осо би с та по ру ка; на гляд при зна че ної осо би, яка
дає зго ду за без пе чи ти яв ку об ви ну ва че но го до су ду і га ран туєбез пе ку інших осіб;
по шук об ви ну ва че ним ро бо ти; за бо ро на будь-яких кон тактів з по терпілим і
свідка ми; підпи с ка про не виїзд; до три ман ня ко мен дантсь кої го ди ни; за бо ро на
вжи ван ня ал ко го лю або інших нар ко тич них ре чо вин; за бо ро на во лодіння зброєю;
звільнен ня під за ста ву; звільнен ня за зго дою за без пе чен ня оп ла ти штра фу інши -
ми осо ба ми (май но ви ми по ру чи те ля ми) у разі не яв ки до су ду2. За кон зо бов’язує
су ди оби ра ти най менш су во ру умо ву чи їх су купність, що дасть змо гу за без пе чи -
ти на леж ну по ведінку об ви ну ва че но го і йо го яв ку до су ду.

У Ве ли ко бри танії умо ва ми до су до во го звільнен ня мо жуть бу ти про жи ван ня у
спеціаль но му гур то жит ку для звільне них, осо би с те зо бов’язан ня; еле к трон не
спо с те ре жен ня за не по внолітніми; відвіду ван ня пра во во го кон суль тан та, за ста ва
то що3.

Вар то за зна чи ти, що но вим і вод но час до сить дис кусійним пи тан ням у су -
часній кримінальній про це су альній на уці є пи тан ня про не доліки до маш нь о го
аре ш ту. Так, вдо с ко на лен ню цьо го за побіжно го за хо ду бу ли при свя чені
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досліджен ня та ких вче них, як: О.П. Ку чинсь ка4, Є.В. Со лод ко5, О.О. Ле вен да рен -
ко6. На уковці виз на ча ють, що до машній арешт ви с ту пає аль тер на ти вою три ман ня
під вар тою і має пра во на існу ван ня. 

Що сто сується чин но го КПК Ук раїни, то у ч. 1 ст. 181 за зна че но, що до машній
арешт по ля гає у за бо роні підо зрю ва но му, об ви ну ва че но му за ли ша ти жит ло ціло -
до бо во чи на пев ний період до би7. 

У Мо дель но му КПК виз на чається більше спо собів за сто су ван ня до маш нь о го
аре ш ту, а са ме: 1) за бо ро на ви хо ду з жит ла повністю або в пев ний час; 2) за бо ро -
на те ле фон них пе ре го ворів, відправ лен ня ко ре с пон денції та ви ко ри с тан ня за собів
зв’яз ку; 3) за бо ро на спілку ва ти ся з пев ни ми осо ба ми і прий ма ти ко го б то не бу -
ло у се бе; 4) за сто су ван ня еле к трон них за собів кон тро лю та по кла дан ня обов’яз -
ку но си ти при собі ці ко ш ти і об слу го ву ва ти їх ро бо ту; 5) по кла ден ня обов’яз ку
відповіда ти на кон трольні те ле фонні дзвінки або інші сиг на ли кон тро лю, дзво ни -
ти по те ле фо ну або осо би с то бу ти в пев ний час в ор гані дізнан ня або іншо му ор -
гані, здійснює на гляд за по ведінкою об ви ну ва че но го;6) вста нов лен ня спо с те ре -
жен ня за об ви ну ва че ним або йо го жит лом, а та кож охо ро ною йо го жит ла або
відве де но го йо му в жит ло приміщен ня; 7) інші подібні за хо ди, що за без пе чу ють
на леж ну по ведінку і менш су во ру ізо ляцію об ви ну ва че но го від суспільства8. Вва -
жаємо за доцільне закріпи ти такі спо со би за сто су ван ня до маш нь о го аре ш ту в
національ но му за ко но давстві, оскільки це спри я ти ме більш ши ро ко му за сто су -
ван ню вка за но го за побіжно го за хо ду. Та кож слідчий ма ти ме мож ливість об ра ти
са ме та кий спосіб, який, на йо го дум ку, відповідає вчи не но му криміна ль но му
пра во по ру шен ню.

За ко но дав ст во Ка зах ста ну ча ст ко во дуб лює по ло жен ня Мо дель но го КПК що -
до за сто су ван ня до маш нь о го аре ш ту. Відповідно до статті 149 КПК Ка зах ста ну
до машній арешт за сто со вується до підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го з санкції су ду,
за на яв ності умов, що да ють мож ливість об ра ти за побіжний захід у ви гляді аре -
ш ту, але ко ли по вна ізо ляція осо би не вик ли кається не обхідністю або не доцільна
з ура ху ван ням віку, ста ну здо ров’я, сімей но го ста ну й інших об ста вин9. Цей нор -
ма тив ний акт пе ред ба чає такі спо со би за сто су ван ня до маш нь о го аре ш ту: за бо ро -
на спілку ван ня з пев ни ми осо ба ми, от ри ман ня та відправ лен ня ко ре с пон денції,
ве ден ня пе ре го ворів з ви ко ри с тан ням будь-яких за собів зв’яз ку, а та кож вста нов -
лен ня об ме жен ня ви хо ду з жит ла. Місце про жи ван ня аре ш то ва но го мо же охо ро -
ня ти ся. За йо го по ведінкою за не обхідності вста нов люється на гляд10. 

Та кий же по ря док закріпле но і у за ко но давстві Мол до ви, Росії, Біло русі, Бол -
гарії, Азер бай д жа ну, 

У КПК Вірменії та Ес тонії не містить ся терміна «до машній арешт».
То му, на на шу дум ку, до машній арешт є обов’яз ко вою скла до вою за ходів за -

без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня в Ук раїні, але йо го потрібно при ве с ти у
відповідність до міжна род них стан дартів.

Звер таємо ува гу на про це су аль ний по ря док за сто су ван ня осо би с тої по ру ки у
за ко но дав ст вах за рубіжних країн. Відповідно до ст. 70 КПК Ес тонії осо би с та по -
ру ка по ля гає у прий нятті на се бе осо ба ми, які за слу го ву ють на довіру, пись мо во -
го зо бов’язан ня що до за без пе чен ня яв ки підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го чи
підсуд но го за вик ли ком слідчо го або су ду. Кількість по ру чи телів виз на чається
слідчим, про ку ро ром або су дом, але во но не мо же бу ти мен ше двох11. Та ка нор ма
бу ла пе ред ба че на в КПК Ук раїни 1960 ро ку.

Відповідно до ст. 178 КПК Ка зах ста ну кількість по ру чи телів виз на чає осо ба,
яка здійснює до су до ве розсліду ван ня у ме жах від 2 до 5 осіб12. У КПК Ук раїни
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та кож за зна че но, що кількість по ру чи телів виз на чає по са до ва осо ба, яка оби рає
за побіжний захід, але мінімаль на та мак си маль на кількість та ких осіб не уточ -
нюється. Це мо же при зве с ти до не обґрун то ва но го рішен ня по са до вої осо би що до
при зна чен ня більшої або мен шої кількості по ру чи телів, ніж потрібно. То му вар то
за по зи чи ти відповідну нор му Мо дель но го КПК. 

У Ве ли ко бри танії інсти ту ту осо би с тої по ру ки пев ною мірою відповідає май -
но ве по ру чи тель ст во. Во но по ля гає в то му, що од на чи декілька осіб да ють
обіцян ку в суді спла ти ти вста нов ле ну су му гро шей в разі не яв ки об ви ну ва че но го.
При роз гляді пи тан ня про звільнен ня під осо би с ту по ру ку суд бе ре до ува ги пла -
то с про можність по ру чи те ля, ступінь зв’язків з об ви ну ва че ним та впли ву на ньо -
го. В разі не яв ки об ви ну ва че но го до су ду вся су ма або її ча с ти на конфіскується13. 

Як що в по ру чи те ля ви ни ка ють сумніви що до яв ки об ви ну ва че но го, він мо же
відмо ви тись від зо бов’язань за умо ви за вчас но го повідо млен ня поліції у пись мо -
во му ви гляді, що дає мож ливість за аре ш ту ва ти об ви ну ва че но го без от ри ман ня ор -
де ра. Згідно з по ло жен ня ми Ак та про за ста ву від 1976 ро ку бать ки чи опіку ни не -
по внолітньо го, який не до сяг нув 17-ти років, мо жуть взя ти на се бе зо бов’язан ня
що до по ру ки над не по внолітнім ли ше за їх зго дою, тоді як розмір фінан со вих га -
рантій не мо же пе ре ви щу ва ти 50 фунтів14. 

Слід за зна чи ти: у ба га ть ох країнах най простішим за побіжним за хо дом є
підпи с ка про не виїзд, що у кожній із дер жав за сто со вується по-різно му.
Відповідно до за ко но дав ст ва Російської Фе де рації підпи с ка про не виїзд зо -
бов’язує підо зрю ва но го або об ви ну ва че но го: 1) не за ли ша ти постійне або тим ча -
со ве місце про жи ван ня без доз во лу дізна ва ча, слідчо го або су ду; 2) у при зна че ний
термін бу ти за вик ли ка ми дізна ва ча і слідчо го в суд; 3) іншим шля хом не пе ре шко -
д жа ти су до чин ст ву у кримінальній справі15. Ці по ло жен ня дуб лю ють нор ми КПК
Ук раїни 1960 ро ку. 

До сить ціка вим є за сто су ван ня підпи с ки про не виїзд у Мол дові, де во на
поділяється на два ви ди: підпи с ка про не виїзд з пев ної місце вості і підпи с ка про
не виїзд з країни16. Підпи с ка про не виїзд з місце вості по ля гає у взятті про ку ро ром
або су до вою інстанцією з підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го, підсуд но го пись мо во -
го зо бов’язан ня в то му, що він пе ре бу ва ти ме у роз по ря д женні ор га ну до су до во го
розсліду ван ня або су до вої інстанції та не ста не за ли ша ти місцевість, в якій про -
жи ває постійно або тим ча со во, без зго ди про ку ро ра чи су до вої інстанції, не пе ре -
хо ву ва ти меть ся від них, не ста не пе ре шко д жа ти криміна ль но му про ва д жен ню і
роз гля ду спра ви су дом, бу де з’яв ля ти ся за вик ли ком ор га ну криміна ль но го пе -
ресліду ван ня та су до вої інстанції і повідо мля ти їм про зміну місця про жи ван ня.

Підпи с ка про не виїзд з країни по ля гає у взятті про ку ро ром або су до вою
інстанцією з підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го, підсуд но го зо бов’язан ня не
виїжджа ти з країни без зго ди ор га ну, що за сто су вав цей за побіжний захід, та
інших зо бов’язань17. По суті, ці дві про це ду ри є од на ко ви ми, то му поділя ти та ким
чи ном підпи с ку про не виїзд на два ви ди не доцільно. 

Вар то за ува жи ти, що в криміна ль но-про це су аль но му за ко но давстві Лит ви цей
при му со вий захід шир ший за своєю при ро дою і на зи вається осо би с тим зо -
бов’язан ням. Відповідно до ст. 136 КПК Лит ви в зміст осо би с то го зо бов’язан ня
вхо дить: не по ки да ти межі виз на че ної те ри торії, не відвіду ва ти певні рай о ни, не
кон так ту ва ти з пев ною ка те горією осіб18. 

Осо би с те зо бов’язан ня в Литві ду же подібне до осо би с то го зо бов’язан ня в Ук -
раїні. Відповідно до ст. 179 КПК Ук раїни суть цьо го за побіжно го за хо ду по ля гає
у по кла денні на підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го обов’яз ку ви ко ну ва ти по кла дені
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на ньо го слідчим суд дею певні обов’яз ки. Підо зрю ва но му, об ви ну ва че но му пись -
мо во під роз пи с ку повідо мля ють ся по кла дені на ньо го обов’яз ки та роз’яс -
нюється, що в разі їх не ви ко нан ня до ньо го мо же бу ти за сто со ва но більш жор ст -
кий за побіжний захід19. На на шу дум ку, пріори тет осо би с то го зо бов’язан ня над
підпи с кою про не виїзд є оче вид ним, оскільки роз ши рює мож ливість ви падків йо -
го за сто су ван ня.

Вва жаємо, що у за ко но давстві Ук раїни по ви нен бу ти закріпле ний та кий при -
му со вий захід, який вра хо вує всі особ ли вості роз вит ку не по внолітніх осіб і спря -
мо ва ний на їх ви прав лен ня. Слід за зна чи ти: в за ко но давстві де я ких країн пе ред -
ба че но спеціаль ний за побіжний захід – пе ре да чу під на гляд не по внолітніх. Так,
згідно зі ст. 147 КПК Ка зах ста ну пе ре да ча не по внолітньо го під на гляд батьків,
опікунів, піклу валь ників або інших за слу го вує на довіру осіб, а та кож
адміністрації спеціаль но го ди тя чо го за кла ду, в яко му він пе ре бу ває, та по ля гає у
прий нятті на се бе будь-ким із за зна че них осіб пись мо во го зо бов’язан ня за без пе -
чи ти на леж ну по ведінку не по внолітньо го і йо го яв ку за вик ли ком ор га ну, що
здійснює до су до ве розсліду ван ня. При відібранні та кої підпи с ки бать ки, опіку ни,
піклу валь ни ки, пред став ни ки адміністрації спеціаль них ди тя чих ус та нов став -
лять ся до відо ма про ха рак тер криміна ль но го пра во по ру шен ня, в яко му підо -
зрюється чи об ви ну ва чується не по внолітній, і про їх відповідальність у разі по -
ру шен ня прий ня тих на се бе обов’язків по до гля ду20. Вва жаємо за не обхідне
закріпи ти та ку нор му в КПК Ук раїни, виз на чив ши кри терії до пу с ку та ких осіб
для здійснен ня на гля ду (на дан ня ха рак те ри с ти ки батьків, опікунів, за кон них
пред став ників з місця ро бо ти то що). На на шу дум ку, це суттєво впли не на ефек -
тивність за сто су ван ня та ко го за побіжно го за хо ду. 

От же, суттєвим об ме жен ням кон сти туційних прав і сво бод лю ди ни у криміна -
ль но му про ва д женні різних дер жав є за сто су ван ня до підо зрю ва но го чи об ви ну -
ва че но го ве ли кої кількості за побіжних за ходів. Кож на дер жа ва має влас ний пе -
релік при му со вих за ходів, по ря док за сто су ван ня яких знач но відрізняється. Де які
з них є до сить ак ту аль ни ми і, на наш по гляд, ефек тив ни ми, то му їх потрібно
впро ва ди ти в національ не за ко но дав ст во, зо к ре ма на гляд за не по внолітніми.

В Ук раїні на яв на низ ка те о ре тич них та прак тич них про блем, пов’яза них із за -
хо да ми за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня та за побіжних за ходів. Це сто -
сується і виз на чен ня особ ли во с тей та ких за ходів, і су то прак тич них пи тань за сто -
су ван ня норм криміна ль но го про це су аль но го пра ва відповідно до ос но во по лож -
них прин ципів пра ва, до три ман ня прав та сво бод гро ма дян, до три ман ня міжна -
род них норм і пра вил що до за зна че них ви ще пи тань. За гальні пра ви ла за сто су -
ван ня за побіжних за ходів ма ють ґрун ту ва ти ся на по ло жен нях Кон сти туції Ук -
раїни та ра тифіко ва них Ук раїною міжна род них пра во вих ак тах. При за сто су ванні
за побіжних за ходів не по винні по ру шу ва ти ся пра ва не тільки підо зрю ва но го чи
об ви ну ва че но го, а й пра ва і сво бо ди інших осіб, зо к ре ма членів ро дин підо зрю ва -
но го чи об ви ну ва че но го.
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Д. К. ВО ЗЬЯ НОВ 

ПРИ МИ РЕН НЯ ВИН НО ГО З ПО ТЕРПІЛИМ В ІНСТИ ТУТІ ЗВІЛЬНЕН НЯ 
ВІД КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ: ПРО БЛЕ МИ ТЕ ОРІЇ

Ок рес ле но на явні те о ре тичні про бле ми, кон цепції та про га ли ни в дослідженні при -
ми рен ня вин но го з по терпілим, як фор ми звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності.
Ав тор піддає аналізу криміна ль не за ко но дав ст во та стан те о ре тич ної роз роб ки вка -
за ної про бле ма ти ки.

310 Держава і право • Випуск 62

© ВО ЗЬЯ НОВ Дми т ро Ко с тян ти но вич – здо бу вач ка фе д ри криміна ль но го пра ва
Лу гансь ко го дер жав но го універ си те ту внутрішніх справ імені Е.О. Дідо рен ка



Клю чові сло ва: криміна ль но-пра во вий конфлікт, ком проміс, при ми рен ня,звільнен ня
від криміна ль ної відповідаль ності 

Во зья нов Д.К. При ми ре ние ви нов но го с по тер пев шим в ин сти ту те ос во бож де -
ния от уго лов ной от вет ст вен но с ти: про бле мы те о рии

Обо зна че ны име ю щи е ся те о ре ти че с кие про бле мы, кон цеп ции и про бле мы в ис сле -
до ва нии при ми ре ния ви нов но го с по тер пев шим, как фор мы ос во бож де ния от уго лов ной
от вет ст вен но с ти. Ав тор под вер га ет ана ли зу уго лов ное за ко но да тель ст во и со сто я -
ние те о ре ти че с кой раз ра бот ки ука зан ной про бле ма ти ки.

Клю че вые сло ва: уго лов но-пра во вой кон фликт, ком про мисс, при ми ре ние, ос во бож -
де ние от уго лов ной от вет ст вен но с ти.

Vozianov Dmytro. Reconciliation of the culpable and the victim at the institute оf
exemption from criminal liability: problems of theory

The article is considered the available theoretical issues, concepts and gaps in the inves-
tigation of reconciliation the culpable and the victim as a form of exemption from criminal lia-
bility. It is analysed the criminal legislation and the theoretical evidence state of the issue.

Key words: a criminal and law conflict, a compromise, reconciliation, exemption from
criminal liability

Су час на криміно логічна на ука ак цен тує ува гу на збільшенні при ро с ту зло чин -
ності, а світові тен денції тільки підтвер д жу ють цю те зу. Над зви чай но зрос ла ди -
тя ча, підлітко ва, мо лодіжна, а та кож ор ганізо ва на та ко рупційна зло чинність. Тра -
диційна ре акція дер жа ви на та ку за гро зу по ля га ла в ак тивізації інсти ту ту по ка -
ран ня за вчи нені зло чи ни: роз ши ренні складів зло чинів у криміна ль но му за ко но -
давстві, по си ленні жор сто кості по ка ран ня за на явні скла ди зло чинів то що. Тре ба
виз на ти, що да ний підхід призвів до збільшен ня кількості ув’яз не них, а відтак –
до зро с тан ня ви т рат дер жа ви на їхнє ут ри ман ня. Примітно, що ка раль ний ха рак -
тер відповіді дер жа ви на зло чи ни підви щує «су мар ну аг ре сивність» суспільства і
спри чи няє роз ши ре не відтво рен ня зло чин ності, – вва жає російський уче ний-пси -
хо лог Л. М. Кар но зо ва1. У роз ви не них країнах світу відбу ло ся усвідо млен ня не -
ефек тив ності ка раль но го ре а гу ван ня на зро с тан ня зло чин ності. Усе це, а та кож
по тре ба в по си ленні за хи с ту прав лю ди ни спри я ла по ши рен ню гу манізації
криміна ль но го за ко но дав ст ва ба га ть ох країн.

Вод но час гро мадськість, фахівці з криміна ль но го пра ва та про це су, криміно -
ло ги, спи ра ю чись на тра диції вирішен ня конфліктів, ви роб лені де я ки ми на ро да -
ми впро довж ти ся чоліть, здійсни ли низ ку досліджень і знай ш ли аль тер на ти ву
кримінальній юс тиції, змістив ши ак цент із про бле ми по ка ран ня до інших спо -
собів ре акції на зло чин.

Криміна ль ним ко дек сом (КК) Ук раїни 2001 ро ку пе ред ба чені ви пад ки, ко ли за
пев них умов дер жа ва, в особі відповідно го су ду, відмов ляється від ре алізації сво -
го ви ключ но го пра ва на по даль ше про ва д жен ня криміна ль но го пе ресліду ван ня
осіб, що вчи ни ли відповідні зло чи ни, і звільняє їх від криміна ль ної відповідаль -
ності. Як спра вед ли во за зна чає Л. В. Го ло вко, «кон цепція, яка роз ви вається в рам -
ках ма теріаль но-пра во во го інсти ту ту звільнен ня від криміна ль ної відповідаль -
ності, не обхідна з точ ки зо ру криміна ль ної політи ки, і її існу ван ня не ми ну че для
будь-яко го роз ви ну то го су час но го пра во по ряд ку»2. А, от же, та об ста ви на, що в
Ук раїні, як і в ба га ть ох країнах світу, відбу вається відхід від кла сич но го ре а гу ван -
ня дер жа ви на зло чин, клю чо ви ми еле мен та ми яко го є криміна ль не пе ресліду ван -
ня та по ка ран ня, свідчить про своєчасність і не обхідність роз вит ку інших форм
ре а гу ван ня дер жа ви на зло чин, що по ля гає у звільненні осо би від криміна ль ної
відповідаль ності. 
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У літе ра турі криміна ль но-пра во во го спря му ван ня вис лов ле но різно манітні
по зиції з при во ду трак ту ван ня пра во вої при ро ди та сут ності звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності. Дослідни ки пра во вої при ро ди відно сять звільнен -
ня від криміна ль ної відповідаль ності до форм ре алізації криміна ль ної
відповідаль ності; прибічни ки іншо го підхо ду вва жа ють йо го звільнен ням від
криміна ль ної відповідаль ності, і та ким, що ди фе ренціює відповідальність, інсти -
ту том криміна ль но го пра ва3; ра ди каль ним за со бом ди фе ренціації криміна ль ної
відповідаль ності, юри дич ним фак том, що при пи няє кримінальні пра вовідно си ни,
звільняє осо бу від не спри ят ли вих пра во вих наслідків. 

Оціню ю чи ці точ ки зо ру, не мож на не поміти ти, що вис но вок віднос но
звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності як однієї з форм її ре алізації має су -
пе реч ли вий ха рак тер. Як що осо ба звільняється від криміна ль ної відповідаль -
ності, то ре аль на криміна ль на відповідальність роз по чи нається са ме з цьо го мо -
мен ту; не зовсім зро зуміло, як звільнен ня від та кої відповідаль ності мож на відне -
с ти до форм її ре алізації. У цьо му разі не обхідно роз гля да ти та ку ре алізацію на
більш ранній стадії або виз на ти, що звільнен ня осо би від криміна ль ної
відповідаль ності ще не є ні фор мою, ні стадією ре алізації криміна ль ної
відповідаль ності.

На вряд чи мож на по го ди ти ся з тим, що звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності є інсти ту том ди фе ренціації криміна ль ної відповідаль ності. Що -
най пер ше, суб’єктом та кої ди фе ренціації ви с ту пає за ко но да вець. Са ме він, за нор -
ма ми КК Ук раїни, ди фе ренціює по тенційну криміна ль ну відповідальність на
різні ка те горії зло чинів і зло чинців. Звільнен ня ж від криміна ль ної відповідаль -
ності – це пре ро га ти ва су ду, який не тільки не за сто со вує мас штаб ди фе ренціації
по тенційної криміна ль ної відповідаль ності, за кла де ний за ко но дав цем, а, на впа -
ки – відмов ляється від по кла дан ня на цю осо бу тих об ме жень її прав і сво бод, які
пе ред ба чив за ко но да вець за вчи не ний нею зло чин. То му суд не ди фе ренціює
криміна ль ну відповідальність що до вка за ної осо би, а на підставі за ко ну індивіду -
алізує підхід до виз нан ня ча ст ки осо би, яка вчи ни ла зло чин, і звільняє її від
криміна ль ної відповідаль ності. На відміну від ди фе ренціації, індивіду алізація
криміна ль ної відповідаль ності є ні чим іншим як втілен ням волі за ко но дав ця.
Пра во охо ронні ор га ни дер жа ви в ме жах своєї ком пе тенції кваліфіку ють діян ня
вин ної осо би та роз гля да ють пи тан ня про вид і міру по ка ран ня за леж но від сту -
пе ня суспільної не без печ ності зло чи ну та осо би, яка йо го вчи ни ла. Вар то усвідо -
млю ва ти, що ди фе ренціація та індивіду алізація криміна ль ної відповідаль ності –
це різні пра вові яви ща. Ди фе ренціація пе ре дує діяль ності пра во за с то со ву ва ча з
індивіду алізації криміна ль ної відповідаль ності. Чим більшою є сфе ра за сто су -
ван ня ди фе ренціації, тим де тальніше за ко но да вець рег ла мен тує по си лен ня чи по -
слаб лен ня відповідаль ності осо би; відповідно, мен шою є сфе ра індивіду алізації
та сво бо ди про во за с то со ву ва ча діяти на влас ний роз суд4. Та ким чи ном, на наш
по гляд, звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності є од ним із про явів індивіду -
алізації криміна ль ної відповідаль ності, що по ля гає у во ле ви яв ленні су ду в рам ках
своєї ком пе тенції. 

Звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності мож на виз на ти обґрун то ва ним
і спра вед ли вим тоді, ко ли во но не пе ре шко д жає охо роні прав і сво бод осо би,
суспільно му пра во по ряд ку, і, вод но час, сприяє ви прав лен ню вин ної осо би та пре -
венції но вих зло чинів. Інши ми сло ва ми, ко ли це відповідає за вдан ням криміна ль -
но го за ко но дав ст ва та доз во ляє до сяг ти цілей по ка ран ня без йо го ре аль но го за -
сто су ван ня. Сенс інсти ту ту звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності по ля гає
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в то му, що за підстав, пе ред ба че них Криміна ль ним ко дек сом Ук раїни, суд мо же
(або по ви нен) відмо ви тись від криміна ль но го пе ресліду ван ня5. Звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності ста но вить ви ключ ну пре ро га ти ву су ду. У роз гля -
ду ва но му ви пад ку це ре алізація дер жа вою в особі су ду сво го по вно ва жен ня,
згідно з яким во на відмов ляється від дер жав но го осу ду осо би, яка вчи ни ла зло -
чин, а та кож від на кла ден ня на неї об ме жень осо би с то го, май но во го або іншо го
ха рак те ру, ус та нов ле них за ко ном за вчи нен ня цьо го зло чи ну.

Пе ред ба чені за ко ном ви ди звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності мо -
жуть бу ти роз поділені на гру пи за різни ми підста ва ми. Так, за леж но від то го, пра -
вом чи обов’яз ком су ду є звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності, виділя -
ють два ви ди звільнен ня: обов’яз ко ве та фа куль та тив не. Фа куль та тив не звільнен -
ня пе ред ба че не, на при клад, стат тею 47 Криміна ль но го ко дек су Ук раїни (пе ре да ча
на по ру ки). Це оз на чає, що за на яв ності підстав, ус та нов ле них за зна че ною стат -
тею, суд має пра во, але не зо бов’яза ний звільня ти осо бу від криміна ль ної
відповідаль ності. В усіх інших ви па дах ви мо га за ко ну про звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності є імпе ра тив ною. 

Звільнен ня осо би від криміна ль ної відповідаль ності мо же бу ти бе зу мов ним і
умов ним. Бе зу мов не звільнен ня оз на чає, що осо бу звільне но від криміна ль ної
відповідаль ності ос та точ но та без по во рот но. Та ке звільнен ня не за ле жить від по -
даль шої по ведінки осо би після ух ва лен ня рішен ня про її звільнен ня. За та ко го
підхо ду всі ви ди звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності є бе зу мов ни ми, за
ви нят ком од но го – звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності з пе ре да чею на
по ру ки ко лек ти ву підприємства, ус та но ви чи ор ганізації (стат тя 47 КК Ук раїни).
У цьо му разі осо ба звільняється від криміна ль ної відповідаль ності за умо ви, як -
що впро довж ро ку во на ви прав дає довіру ко лек ти ву.

Інсти тут звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності пе ред ба чає звільнен ня
вин ної осо би від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з при ми рен ням із по -
терпілим. Слід за ува жи ти, що Криміна ль ний ко декс Ук раїни не містить виз на чен -
ня по нят тя при ми рен ня. Та кож не має од но знач но го виз на чен ня цьо го по нят тя і в
юри дичній літе ра турі. 

Так, В.С. Єго ров відмічає, що звільнен ня вин ної осо би від криміна ль ної
відповідаль ності у зв’яз ку з при ми рен ням із по терпілим є при пи нен ням криміна -
ль но го пе ресліду ван ня вин но го до ви не сен ня су дом об ви ну ва че но го ви ро ку, як що
по терпілий відмо вив ся від пре тензій та не ба жає при тя гу ва ти вин ну осо бу до
криміна ль ної відповідаль ності6. Де що інак шу точ ку зо ру об сто ю ють такі на -
уковці як П.М. Да ви дов і Д.Я. Мирсь кий, котрі вка зу ють, що при ми рен ня – це до -
б ровільна відмо ва по терпіло го від за хи с ту своїх прав у суді7. С.І. Нікулін ро зуміє
при ми рен ня як відмо ву по терпіло го від своїх ви мог та пре тензій до вин ної осо -
би8. О.О. Ду до ров9 та Х.Д. Алікпе ров10 вва жа ють, що при ми рен ня – це відмо ва
по терпіло го від по да ної раніше за яви про при тяг нен ня до криміна ль ної
відповідаль ності вин ної осо би. На дум ку Г.П. Хімічо вої та О.В. Мічуріної, при -
ми рен ня – це відповідно про це су аль но оформ ле на відмо ва по терпіло го від своїх
по пе редніх ви мог та пре тензій до вин ної осо би з про хан ня при пи ни ти криміна ль -
не пе ресліду ван ня. Г.М. Яко башвілі ро зуміє при ми рен ня як знят тя по терпілим
усіх своїх ви мог і пре тензій, пред’яв ле них у по ряд ку криміна ль но го су до чин ст -
ва11. При ми рен ня по терпіло го з вин ним Е.В. Жид ков трак тує як взаємну
відсутність пре тензій від обох сторін12. С.Г. Вол ко т руб вис лов лює по зицію, яка
по ля гає в то му, що при ми рен ням є до б ровільно по да на за ява по терпіло го, де він
од но знач но вис лов лює свою по зицію про за крит тя криміна ль но го про ва д жен ня
що до осо би, яка вчи ни ла суспільно не без печ не діян ня. 
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Ми вва жаємо слуш ною по зицію А.М. Ящен ка віднос но то го, що ро зуміння
при ми рен ня як во ле ви яв лен ня по терпілої осо би є не зовсім по вним13. Про цес
при ми рен ня апріорі пе ред ба чає участь обох сторін. Як що роз гля да ти зло чин як
конфлікт – зіткнен ня інте ресів по терпіло го та вин ної осо би, – зро зуміло що йо го
ви ник нен ня мож ли ве ли ше за обопільної участі сторін. Своєю чер гою, ме ханізм
вирішен ня цьо го конфлікту ав то ма тич но пе ред ба чає участь як по терпіло го, так і
вин но го. Для більш по вно го ро зуміння при ми рен ня че рез приз му криміна ль но-
пра во во го конфлікту до реч но звер ну ти ся без по се ред ньо до виз на чен ня конфлікту.
Конфлікт (від лат. confliktus – зіткнен ня) – гра нич не за го ст рен ня про тиріч та
зіткнень осіб, їхніх ідей, інте ресів, по треб, оцінок, рівня праг нень, до ма гань то -
що. Про тиріччя є ос но вою кож но го зло чи ну, йо го рушійною си лою. Во ни ха рак -
те ри зу ють відмінність по глядів осіб, котрі вчи ня ють зло чи ни, та за ко нос лух ня -
них гро ма дян на соціальні цінності, охо ро ню вані криміна ль ним за ко но дав ст -
вом14. Про тиріччя ста ють об’єктом соціаль но-пра во вої ува ги ли ше по до сяг нен -
ню пев но го рівня конфліктних відно син. Оскільки будь-які суспільні відно си ни
пе ред ба ча ють взаємодію суб’єктів і сто сун ки між ни ми, то зло чин як конфліктні
відно си ни фор мується за леж но від змісту пев ної діяль ності суб’єктів та ких
відно син. З од но го бо ку, це по ру шен ня ви мог криміна ль но го за ко ну осо бою, ко т -
ра вчи ни ла зло чин; із іншо го, – ре акція дер жа ви на та ке по ру шен ня, що по ля гає в
опо се ред ко ваній діяль ності ор ганів дер жа ви, по кли ка них бо ро ти ся зі зло -
чинністю. Досліджу ю чи вка за ний ас пект зло чи ну, В.Н. Ку д ряв цев ви о крем лює
три різні ви ди конфліктів, які без по се ред ньо сто су ють ся ок рес ле ної про бле ма ти -
ки: зовнішній (зло чи нець – по терпілий); внутрішній (бо роть ба мо тивів); конфлікт
між по ведінкою зло чин ця та пра во ви ми нор ма ми15.

Інші на уковці ро зуміють при ми рен ня як уго ду між по терпілим та вин ною осо -
бою. На при клад, Ю.В. Ба улін за зна чає, що при ми рен ням є уго да між по терпілим
та вин ною осо бою, у ре зуль таті ук ла дан ня якої по терпілий про щає сво го
кривдни ка16. О.В. Ди ви до ва17 та А.В. Євдоль це ва18 вва жа ють при ми рен ням уго -
ду між суб’єктом зло чи ну та по терпілим, що має пра во при пи ню валь не зна чен ня
та по ля гає у звільненні осо би, яка вчи ни ла зло чин, від криміна ль ної відповідаль -
ності. Своєю чер гою, В.В. Зем лянсь ка ро зуміє при ми рен ня як до сяг нен ня уго ди,
що фіксує факт при ми рен ня по терпіло го та об ви ну ва че но го (підсуд но го) і ту об -
ста ви ну, що по терпілий не за пе ре чує про ти звільнен ня вин но го від криміна ль ної
відповідаль ності19. П.Г. По но ма рь ов виз на чає при ми рен ня як до сяг нен ня зго ди,
ко ли по терпіла осо ба відмов ляється від пре тензій до вин но го. А.М. Ящен ко вва -
жає, що при ми рен ням є уго да (до мо вленість) між осо бою, яка вчи ни ла суспільно
не без печ не діян ня, та по терпілим. До речі, зміст цієї уго ди не обов’яз ко во по ви -
нен по ля га ти у до сяг ненні між суб’єкта ми конфлікту мир них сто сунків20. Слід
відзна чи ти, що при ми рен ня вин но го з по терпілим шля хом ук ла ден ня уго ди (кон -
трак ту) до сить дав но ви ко ри с то вується у су до чинстві США. Там, на при клад, вин -
на осо ба підпи сує кон тракт з по терпілим, за яким ос тан нь о му відшко до ву ють ся
за вдані ма теріальні збит ки та вип ла чується мо раль на ком пен сація. Але, як
свідчить су до ва прак ти ка США, од ним із ва го мих не доліків та ко го підхо ду до
при ми рен ня є мож ливість звільнен ня вин ної осо би від криміна ль ної відповідаль -
ності за вчи нен ня тяж ких зло чинів. Зло чи нець до мо вляється з по терпілим що до
при хо ван ня скла ду тяж ко го зло чи ну та виз на чен ня в кон тракті об ста вин звільнен -
ня від криміна ль ної відповідаль ності за не тяж ким зло чи ном. Після підпи сан ня
цьо го кон трак ту обо ма сто ро на ми суд дя зо бов’яза ний звільни ти вин но го від
криміна ль ної відповідаль ності.
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Ок ремі на уковці на зи ва ють при ми рен ням віднов лен ня між по терпілим та вин -
ною осо бою до б ро зич ли вих сто сунків. На при клад, А.О. Пінаєв вва жає при ми рен -
ням при пи нен ня між ци ми осо ба ми во рож нечі та вста нов лен ня між ни ми зго ди та
мир них сто сунків. О.В. Пе ре па дя за зна чає, що при ми рен ня – це до сяг ну тий мир
між осо бою, яка вчи ни ла зло чин, та по терпілим, тоб то віднов лен ня без -
конфліктно го ста ну між ци ми осо ба ми. 

Ціка вим ви дається вис но вок А. Ба ла шо ва та Г. Мер галієва, які трак ту ють при -
ми рен ня як до мо вленість вин но го з по терпілим про ліквідацію конфлікту
криміна ль но го-пра во во го ха рак те ру21. Та кий підхід відповідає су ча сним ви мо гам
про це су звільнен ня осо би від криміна ль ної відповідаль ності. Та кож, у чч. 2, 3
ст. 285 Криміна ль но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни 2012 ро ку за зна че но, що
підо зрю ва но му, об ви ну ва че но му, яко го мо же бу ти звільне но від криміна ль ної
відповідаль ності, роз’яс нюється пра во на та ке звільнен ня. У ви пад ку, ко ли підо -
зрю ва ний, об ви ну ва че ний не за пе ре чує що до звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності, згідно з чч. 2, 3 ст. 286 КПК Ук раїни, про ку рор з’ясо вує дум ку
по терпіло го, після чо го скла дає кло по тан ня про звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності та без про ве ден ня до су до во го розсліду ван ня у по вно му об сязі
над си лає йо го до су ду22. Як ба чи мо, за ко но да вець виз на чає обов’яз ко ви ми умо ва -
ми при ми рен ня зго ду підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го, але не зовсім точ но виз на -
чає пра вові наслідки в разі відмо ви від при ми рен ня по терпілим. Вка за но ли ше,
що про ку рор з’ясо вує дум ку по терпіло го, втім ал го ритм дій у разі відмо ви по -
терпіло го від при ми рен ня з вин ною осо бою де таль но не про пи са ний, що на прак -
тиці мо же при зве с ти до різно го тлу ма чен ня цієї нор ми та, зре ш тою, невідшко ду -
ван ня ма теріаль них збитків по терпіло му (в цих умо вах да на нор ма Криміна ль но -
го про це су аль но го ко дек су по тре бує уточ нен ня).

На на шу дум ку, при ми рен ня в криміна ль но му праві – це до б ровільна зго да по -
терпілої осо би та вин но го віднос но до сяг нен ня ком промісу та вирішен ня
криміна ль но-пра во во го конфлікту. 

У цій си ту ації вва жаємо, що не обхідно рег ла мен ту ва ти по нят тя при ми рен ня в
криміна ль но му за коні. З прий нят тям но во го Криміна ль но го про це су аль но го ко -
дек су звільнен ня вин ної осо би від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з при -
ми рен ням сторін на бу ло якісно но во го імпуль су для сво го роз вит ку. За та ких умов
чинні нор ми Криміна ль но го ко дек су Ук раїни, яки ми закріпле но за са ди та умо ви
звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності вин ної осо би, ко т ра до сяг ла при ми -
рен ня з по терпілим (ст. ст. 45, 46 КК Ук раїни), по тре бу ють уточ нен ня та до пов -
нен ня.
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М. С. ГАЛІЙ

РОЗ ВИ ТОК ІДЕЙ А.С. МА КА РЕН КА 
B ТЕ ОРІЇ ПЕ РЕ ВИ ХО ВАН НЯ НЕ ПО ВНОЛІТНІХ ПРА ВО ПО РУШ НИКІВ 

B УС ТА НО ВАХ ВІДКРИ ТО ГО ТИ ПУ

Роз г ля ну то ос новні особ ли вості змісту ви хов ної ро бо ти се ред не по внолітніх пра во -
по руш ників в ус та но вах відкри то го ти пу. Висвітле но про по зиції що до мож ли вості ви -
ко ри с тан ня ок ре мих по ло жень на прак тиці у су час них умо вах. Ав тор ро бить вис нов ки
про те, що пе ре ви хо ван ня не по внолітніх пра во по руш ників у ви хов них ус та но вах, шля -
хом поєднан ня тру до во го впли ву з куль тур но-освітньою ро бо тою, слід ре тель но
досліджу ва ти, вив ча ю чи мож ливість за сто су ван ня ок ре мих їх по ло жень на прак тиці
у су час них умо вах.

Клю чові сло ва: не по внолітні, ко лонія, ко му на, ви хов на ро бо та.

Га лий М.С. Раз ви тие идей А.С. Ма ка рен ко в те о рии пе ре вос пи та ния не со вер -
шен но лет них пра во на ру ши те лей в уч реж де ни ях от кры то го ти па

Рас смо т рен но ос нов ные осо бен но с ти вос пи та тель ной ра бо ты сре ди не со вер шен -
но лет них пра во на ру ши те лей в уч реж де ни ях от кры то го ти па. От ра же но пред ло же -
ние от но си тель но воз мож но с ти ис поль зо ва ния не ко то рых по ло же ний на прак ти ке в
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со вре мен ных ус ло ви ях. Ав тор де ла ет вы во ды о том, что пе ре вос пи та ние не со вер шен -
но лет них пра во на ру ши те лей в вос пи та тель ных уч реж де ни ях, пу тем со че та ния тру до -
во го воз дей ст вия с куль тур но-об ра зо ва тель ной ра бо той, сле ду ет тща тель но ис сле до -
вать, изу чая воз мож ность при ме не ния от дель ных их по ло же ний на прак ти ке в со вре -
мен ных ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: не со вер шен но лет ние, ко ло ния, ком му на, вос пи та тель ная ра бо та.

Galiy Marina. Development of ideas as Makarenko in theory educations minor
offenders in establishments opened type

The article basic features educator work among minor offenders in establishments open
type. It is reflected suggestion relatively possibilities uses some positions on practice in mod-
ern terms. On the basis of this research author makes that reclamation minors in offenders
educational institutions by coupling employment impact is cultural and educational operation
should be carefully explore the possibility of studying application of certain provisions there-
of practice in modern conditions.

Key words: minor, colony, commune, educator work.

А.С. Ма ка рен ко бе зу мов но на ле жить до пле я ди ви дат них пе да гогів. Йо го
творчість – віха в історії вітчиз ня ної і світо вої куль ту ри, у роз вит ку пе да гогічної
те орії і прак ти ки.Сер це ви ною пе да гогічної діяль ності А.С. Ма ка рен ка є поєднан -
ня на вчан ня із тру до вою пра цею та куль тур но-освітньою ро бо тою. У своїй прак -
тиці пе да гог послідо вно ке ру вав ся відо ми ми по ло жен ня ми ос но во по лож ників ко -
муністич но го вчен ня про єдність на вчан ня і ви хо ван ня. На марк систсь ко-
ленінських за са дах по бу до ва на вся пе да гогічна си с те ма А.С. Ма ка рен ка1. 

Довгі ро ки дер жав на до к т ри на Ра дянсь ко го Со ю зу ствер д жу ва ла пріори тет
ко лек тив но-суспільно го над індивіду аль ним: «...ли ше в ко лек тиві індивід одер -
жує за со би, які да ють йо му мож ливість всебічно роз ви ва ти свої за дат ки, і, от же,
тільки в ко лек тиві мож ли ва осо би с та сво бо да».Ста ви ло ся за вдан ня ви хо ву ва ти
лю дей у дусі ко лек тивізму, рішу че пе ре роб ля ти їх. Ви хо ван ня в дусі ко лек тивізму
ста ло провідним прин ци пом пе да гогіки, фор му ван ня ко лек ти ву – го ло вною ме -
тою ви хов ної ро бо ти, а сам ко лек тив – ос нов ним за со бом і фор мою до сяг нен ня
цієї ме ти2.

Ви дат ний пе да гогічний діяч А.С. Ма ка рен ко ство рив два пе да гогічних за кла -
ди, а са ме ко лонію ім. М. Горь ко го (опи са на у йо го «Пе да гогічній по емі»). У «Пе -
да гогічній по емі» роз повідається про спро бу ство рен ня та за сто су ван ня неп мансь -
кої за ча сом ви ник нен ня і при ро довідповідної по суті по вної пе да гогічної си с те ми
на при кладі її за сто су ван ня в ко лонії для не по внолітніх пра во по руш ників, пе ре -
тво ре ної в ході пе да гогічно го досвіду в ди тя чу тру до ву ко лонію. А.С. Ма ка рен ко
по чи нає ор ганізо ву ва ти тру до ву діяльність хлопців – ство рює щось на зра зок кол -
го с пу, де є навіть місце вий кінний за вод і те атр. Ко лонія пе ре хо дить на са мо за без -
пе чен ня, але постійно по пов нюється но ви ми людь ми, підлітка ми, які ма ють свої
про бле ми, і з цим на пли вом ви хо ва телі та помічни ки з ви хо ванців ча сом не справ -
ля ють ся3, ко му ну ім. Ф. Дзер жинсь ко го (опи са на у «Пра по рах на ба ш тах»4). 

В маєтку ко лиш ньої ко лонії ма лолітніх зло чинців у 1920 році, у Пол таві бу ла
за сно ва на та відкри та ко лонія ім. М. Горь ко го. Цей маєток був пу с тим з 1917 ро -
ку і по тро ху роз кра дав ся на вко лишнім се лян ст вом і ти ми ус та но ва ми, які в ньо -
му місти ли ся. Будівля бу ла у ду же в жах ли во му стані, а то му для при сто су ван ня
під ко лонію її з пер ших же днів по ча ли ре мон ту ва ти5. 

З архівних ма теріалів до сте мен но відо мо, що на се ре ди ну 1922 р. в труд ко -
лонії ім. М. Горь ко го пе ре бу ва ло 60 дітей6 (на кінець ве рес ня то го ж ро ку – уже
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77 чо ловік, а чер ги че ка ло ще 167, з яки ми пра цю ва ли 5 пе да гогів, фельд шер-ви -
хо ва тель ка, 9 осіб технічно го пер со на лу й 5 майстрів-інструк торів. Кількість ос -
танніх відповіда ла кількості ро бо чих май сте рень (сто ляр на, куз ня, жер стя на,
шевсь ка, ко ши карсь ка), де пра цю ва ли ви хо ванці, ре мон ту ю чи або ви роб ля ю чи
еле мен тарні, не обхідні в їхньо му по буті речі. Че рез брак ма теріалів та інстру -
ментів у той час ще не йшло ся про ви роб ництво хо ча б про стої про дукції для то -
ва ро обміну, який би дав змо гу одер жа ти те, чо го не ви с та ча ло для життєдіяль -
ності за кла ду. А не ви с та ча ло всьо го – одя гу, че ре виків, їжі, постільної білиз ни,
ліжок, меблів, підруч ників, зна рядь праці. До ма теріаль них не статків до да ва ла ся
й та ус клад ню ю ча пе да гогічну ро бо ту об ста ви на, що в ко лонії «завжди бу ва ло до
30 % но вень ких, які ще не звик ли до дис ципліни і праці, які завжди при вно си ли
в об щи ну без лад ний дух міської ву лиці, ба за ру, вок залів і при тонів»8.

Особ ли вою подією в житті труд ко лонії ім. М. Горь ко го став її свідо мо спла но -
ва ний пе реїзд (пи тан ня не од но ра зо во об го во рю ва ло ся ко лоніста ми й А.С. Ма ка -
рен ком) у травні 1926 р. до іншої ди тя чої ко лонії в се лищі Ку ряж, що під Хар ко -
вом. Мен ше, ніж че рез рік після пе реїзду до Ку рязь кої ко лонії, що вже на ра хо ву -
ва ла до 400 ви хо ванців, ту ди по ча ли над си ла ти ви ключ но важ ких у ви хов но му
відно шенні підлітків9. Про тя гом 2-3 днів їхній опір ко лек ти ву руй ну вав ся, бо
спраць о ву вав прин цип пе да гогічної па ра лель ної дії, ко ли ко лек тив був не тільки
об’єктом, а й суб’єктом ви хо ван ня у формі ко лек тив но го ре а гу ван ня. Не за пе ре -
чу ю чи, що в де я ких ви пад ках фізич не з’ясу ван ня сто сунків між ви хо ван ця ми є
доцільним, А.С. Ма ка рен ко вод но час усвідо млю вав усю складність та ко го «ви хо -
ван ня», то му для но вень ких по ча ли ор ганізо ву ва ти особ ли вий загін, де во ни вив -
ча ли пра ви ла співжит тя в ко лонії, до цьо го до да вав ся ви хов ний вплив ко лек ти ву –
і за місяць но венькі ста ва ли «ак тив ни ми за хис ни ка ми інте ресів і то ну ко лонії».

Окрім су то пе да гогічних і ма теріаль них труд нощів, ро бо ту А.С. Ма ка рен ко
знач но ус клад ню ва ли й конфлікти з освітянсь ким керівництвом. Влітку 1928 р.
А.С. Ма ка рен ка вик ли ка ли на ко легію нар ко мо су із звітом. Оцінку ро бо ти ко лонії
ім. Горь ко го бу ло виз на но не га тив ною, ро бо ту А.С. Ма ка рен ко «не ко муністич -
ною» і А.С. Ма ка рен ка бу ло звільне но з ро бо ти. Про те на йо го за хист ста ли
чекісти і за про по ну ва ли очо ли ти під Хар ко вом  ко му ну ім. Ф.Е. Дзер жинсь ко го, де
А.С. Ма ка рен ко про пра цю вав 7 років – з 1928 р. до 1935 р.10

Тру до ва ди тя ча ко му на ім. Ф. Дзер жинсь ко го бу ла за сно ва на у 1927 р. в се -
лищі Но во му Хар кові (пе редмістя Хар ко ва). Ко му на бу ла пер шим в СРСР ди тя -
чим за кла дом, який пе рей шов на по вне са мо ут ри ман ня (з 1933). У 1932 р. в ко -
муні бу ло відкри то за вод еле к т роінстру ментів, потім – за вод плівко вих фо то апа -
ратів. В 1930 р. відкри то робітни чий фа куль тет Харківсько го ма ши но-будівно -
гоінти ту ту, а 1934 р. – шко лу-де ся тирічку. Особ ли ву ува гу він тут приділяв
піднят тю за галь ної, політехнічної і про фесійної освіти ко му нарів, підго товці їх до
жит тя і праці. Ме тою ко му ни бу ла бо роть ба з ди тя чою без при тульністю. Ко му на
існу ва ла на до б ровільні відра ху ван ня від зар пла ти чекістів, од ним з ос нов них
прин ципів ви хо ван ня в ко муні бу ло поєднан ня на вчан ня з про дук тив ною пра цею.
Се ред ню освіту в ко лонії здо бу ва ли як малі во ло цю ги, так і діти з ро дин. В тру -
довій ко муні бу ла се ред ня за галь но освітня шко ла-де ся тирічка, робітфак, до б ре
об лад нані май стерні, тут бу ло збу до ва но 2 за во ди: фо то апа ратів та еле к т ро с -
вердлів. В ко муні пра цю ва ли різні гурт ки та студії. Ви пу с ка лась ба га то ти раж на
га зе та. Ко му на ри поєдну ва ли на вчан ня з про дук тив ною пра цею на за во дах, на -
вча лись на робітфаці (ви хо ванці стар шо го віку).На підприємствах ви хо ванці 5 год
пра цю ва ли і 5 год на вча ли ся. Чи ма ло ви пу ск ників ко му ни вчи лись у ву зах і
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техніку мах, пра цю ва ли на за во дах та фа б ри ках Хар ко ва, слу жи ли в армії та на
флоті. Жит тя ко му ни ім. Ф.Е. Дзер жинсь ко го А.С. Ма ка рен ко опи сав у книзі
«Пра по ри на ба ш тах» (ви да ної у 1938 р.)11. 

Як і в ко лонії ім. Горь ко го, так і в ко муні ім. Ф.Е. Дзер жинсь ко го ос нов ним за -
со бом ви хо ван ня і пе ре ви хо ван ня бу ла до б ре ор ганізо ва на пра ця, яка бу ла пе да -
гогічно ске ро ва на і до б ре ор ганізо ва на12. А.С. Ма ка рен ко вва жав, що при пе ре ви -
хо ванні не мож на ра зом з не га тив ним руй ну ва ти по зи тив не в особі ви хо ван ця, то -
му при до стат нь о му рівні за галь но го роз вит ку доцільний про цес ча ст ко вої зміни
осо би с тості важ ко го шко ля ра – ре кон ст рукції, тоб то пе ре бу до ви йо го ха рак те ру.
Більше то го, він на влас но му досвіді прий шов до твер до го пе ре ко нан ня, що без -
по се ред нь о го пе ре хо ду від впли ву на цілий ко лек тив до впли ву на ок ре му осо бу,
як ко рек тив до роз вит ку ко лек ти ву, та кож не по вин но бу ти, а най доцільнішим є
тільки пе рехід, опо се ред ко ва ний че рез спеціаль но ор ганізо ва ний з пе да гогічною
ме тою пер вин ний ко лек тив. Тоб то він на ма гав ся здійсню ва ти ви хо ван ня кож но го
пе да гогічно на си че ним се ре до ви щем пер вин но го ко лек ти ву, в яко му всі йо го чле -
ни пе ре бу ва ли у постійно му діло во му, то ва рись ко му і навіть по бу то во му спілку -
ванні. Та кий ви хов ний вплив він на звав «пе да гогікою па ра лель ної дії».

Вче ний роз ро бив чітку си с те му фор му ван ня еле ментів де мо кра тич ної куль ту -
ри у своїх ви хо ванців. Ко лек тив був роз би тий на за го ни, ко ман ди ри в яких зміню -
ва ли ся двічі на рік. Па ра лель но з ци ми за го на ми бу ли ще й шкільні кла си, а для
ви ко нан ня то го чи іншо го гос по дарсь ко го за вдан ня ут во рю ва ли ся ще й зве дені за -
го ни, в яких ко ман ди ри постійних за гонів пра цю ва ли як ря дові йо го чле ни.
Більше то го, ко жен день при зна чав ся чер го вий ко ман дир, який міг зро би ти за ува -
жен ня або здійсни ти обов’яз ко ве для ви ко нан ня роз по ря д жен ня будь-яко му чле -
ну ко лек ти ву. Все це ро би лось не ви пад ко во, не стихійно. Та ка си с те ма за леж но -
с тей, зміни ста ту су слу жи ла га ран том справжньої де мо кратії, не за ли ша ла ніякої
мож ли вості для ви ник нен ня кар’єриз му. У та ко му ко лек тиві навіть най сильніша
осо бистість не ма ла ніяко го шан су, як пи сав А.С. Ма ка рен ко, «ста ти над ко лек ти -
вом» або відчу ва ти се бе на леж ною до «ко манд ної ка с ти»13. 

Ціка вою особ ливість пе да го га бу ло пра ви ло, яке пе ред ба ча ло по ка ран ня не -
тра фа ретні, що б’ють в ціль. Май ст ром та ко го ти пу по ка рань був, як відо мо,
А.С. Ма ка рен ко У спо га дах йо го ви хо ванців зна хо ди мо най не с подіваніші при кла -
ди та ких по ка рань: вкрав – ко ри с туй ся вкра де ним у при сут ності всіх, тим са мим
по ка жи, що ти є зло чин цем; не мо жеш віду чи ти ся го во ри ти не цен зурні сло ва –
пішли в ліс, ось тобі по ля на, лай ся шість го дин і т.д. Пе да гог не ста вив своїм ви -
хо ван цям ви со ких ви мог, як що во ни не бу ли го тові до цьо го, пер шою ви мо гою
при ор ганізації жит тя в ко лонії ім. М. Горь ко го бу ло: як що ви хо че те їсти, то по -
винні пра цю ва ти, і це бу ло всім зро зуміло. На ступ на ви мо га бу ла – дім, тоб то нор -
маль не жит ло, то му не тре ба пе ре бу ва ти вночі невідо мо де, слід но чу ва ти в ко -
лонії. Че рез де я кий час бу ла но ва ви мо га – у вас є дім, оде жа, їжа. Вам не тре ба
кра с ти, і тільки потім не па ли ти, не пи ти і т.п., а го ло вна ви мо га бу ла до б ре вчи -
тись. А.С. Ма ка рен ко зміг по ста ви ти ці ви мо ги тільки тоді, ко ли ви хо ванці бу ли
підго то вані до цьо го всім по пе реднім жит тям14.

До волі ціка вим є прин цип па ра лель ної дії, ви ко ри с то ву ва ний А.С. Ма ка рен -
ком, згідно з яким ви хо ван цеві став лять ви мо гу не пря мо, а че рез ко лек тив, ко ли
відповідальність за кож но го по кла дається на ко лек тив і йо го са мо вря ду ван ня.
Такій же меті підпо ряд ко ва на ор ганізація ко лек тив ної діяль ності. Різно манітна
спільна діяльність ро бить жит тя ди тя чо го ко лек ти ву ціка вим, сприяє на ла го д жен -
ню сто сунків, згур то вує. Об’єдну ють ко лек тив цікаві кон кретні спра ви, що по тре -
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бу ють уз го д же них дій кож но го. Як що учні, на при клад, са мостійно роз по ча ли пев -
ну діяльність, во ни роз поділять обов’яз ки між со бою. За 15 років своєї ро бо ти
(1920–1935 рр.) че рез ко лек ти ви, ство рені А.С. Ма ка рен ком, прий ш ло біля 3000
пра во по руш ників і без при туль них, що ста ли гідни ми людь ми, кваліфіко ва ни ми
спеціаліста ми15.

Пе ре тво рен ня ви хов них за кладів- ко лонії і ко му ни- у ви роб ничі ко лек ти ви є
до сить по вчаль ним. Еко номічна скру та при му си ла А.С. Ма ка рен ка поспіши ти із
за лу чен ням ви хо ванців спо чат ку до ана ло га на ту раль но го гос по дар ст ва і до
підробітків у сусідніх гос по дар ст вах. На на шу дум ку, пе рехід А.С. Ма ка рен ка в
ко му ну ім. Ф.Е. Дзер жинсь ко го пе ре ко нав йо го ще раз, що без про дук тив ної ви -
роб ни чої праці ніяке ви хо ван ня, а тим більше, пе ре ви хо ван ня, не мож ли ве. У
зв’яз ку з тим, що ко му на бу ла роз та шо ва на на око лиці Хар ко ва і не ма ла сільсько -
го с по дарсь ких угідь, йо му до ве лось повністю відмо ви тись під звич но го для ньо -
го сте рео ти пу ви жи ван ня в сільських умо вах. До реч ним у ви хов но му ас пекті бу -
ло ком промісне рішен ня що до оп ла ти праці ко му на рам. Ви роб ни ки, з ме тою
збільшен ня про дук тив ності праці, ка те го рич но на по ля га ли на ма теріаль но му її
сти му лю ванні. З іде о логічної точ ки зо ру бу ло б пра вильніше при вча ти юнацтво
до бе зо плат ної праці. А.С. Ма ка рен ку вда лось до мог ти ся, щоб ос нов на ча с ти на
за робітку на ко пи чу ва ла ся на осо би с то му ра хун ку кож но го, з яко го мож на бу ло
бра ти за оща д жен ня ли ше після ви пу с ку з ко му ни або з доз во лу адміністрації. Де -
ся та ча с ти на за роб ле но го за за галь ною зго дою йшла у роз по ря д жен ня ра ди ко -
ман дирів для куль тур но-ма со вих по треб та соціаль но го за хи с ту ок ре мих ви хо -
ванців. І, на решті, не знач на су ма у кілька відсотків з кож но го за робітку йшла на
ки шень кові ви т ра ти. Ос таннє роз ви ва ло у них на вич ки по во д жен ня з грішми,
при вча ло раціональ но пла ну ва ти свій скром ний бю д жет, да ва ло їм змо гу ре алізу -
ва ти своє пра во ви бо ру в за до во ленні якихсь по треб. Серй оз на ува га приділя лась
і на вчан ню. Кож ний но вий ви хо ва нець у перші ж дні сво го пе ре бу ван ня в ко муні
за ра хо ву вав ся у шкільну гру пу відповідно до своїх знань. При ко муні діяв
робітфак Харківсько го ма ши но будівно го інсти ту ту, май же по ло ви на ви пу ск ників
яко го про дов жу ва ла своє на вчан ня у ву зах.

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, мож на за зна чи ти, що ідеї А.С. Ма ка рен ка сто сов но
пе ре ви хо ван ня не по внолітніх пра во по руш ників у ви хов них ус та но вах, шля хом
поєднан ня тру до во го впли ву з куль тур но-освітньою ро бо тою, слід ре тель но
досліджу ва ти, вив ча ю чи мож ливість за сто су ван ня ок ре мих їх по ло жень на прак -
тиці у су час них умо вах.
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О. А. ПУШ КАР

АК ТУ АЛЬНІ ПИ ТАН НЯ ЗМІША НОЇ ФОР МИ ВИ НИ 
У ЗЛО ЧИ НАХ, ПОВ’ЯЗА НИХ З ПО РУ ШЕН НЯ МИ 

СПЕЦІАЛЬ НИХ ПРА ВИЛ

Обґрун то ва на не обхідність по си лен ня ува ги на уковців до пи тань зміша ної фор ми
ви ни з ме тою фор му ван ня надійної те о ре тич ної ос но ви вдо с ко на лен ня по ло жень
статті 23 КК Ук раїни. Підда на кри тиці на уко ва по зиція, що на явність не о бе реж ної
ви ни що до наслідків оз на чає на явність не о бе реж ної ви ни сто сов но всьо го діян ня. При
та ко му підході по за ме жа ми скла ду зло чи ну за ли шається і са ме діян ня, і пси хо логічне
став лен ня осо би до вчи не но го, що зре ш тою мо же при зве с ти до мож ли вості об’єктив -
но го став лен ня в ви ну, яке є не прий нят ним для вітчиз ня но го криміна ль но го пра ва.

Пуш кар О.А. Ак ту аль ные во про сы сме шан ной фор мы ви ны в пре ступ ле ни ях,
свя зан ных с на ру ше ни я ми спе ци аль ных пра вил

Обос но ва на не об хо ди мость уси ле ния вни ма ния уче ных к во про сам сме шан ной фор -
мы ви ны с це лью фор ми ро ва ния на деж ной те о ре ти че с кой ос но вы со вер шен ст во ва ния
по ло же ний ста тьи 23 УК Ук ра и ны. Под верг ну та кри ти ке на уч ная по зи ция, что на ли -
чие не о сто рож ной ви ны по от но ше нию к по след ст ви ям оз на ча ет на ли чие не о сто рож -
ной ви ны по от но ше нию ко все му де я нию. При та ком под хо де за пре де ла ми со ста ва
пре ступ ле ния ос та ет ся и са мое де я ние, и пси хо ло ги че с кое от но ше ние ли ца к со де ян но -
му, что в ко неч ном ито ге мо жет при ве с ти к воз мож но с ти объ ек тив но го вме не ния, ко -
то рое не при ем ле мо для оте че ст вен но го уго лов но го пра ва.

Pushkar Oleg. Topical issues on a complex guilty form in respect to the specific rules
infringement

In the article principal issues concerning mixed form of guilty is considered by the author.
Specifically, the attention is paid on attempting in solving of perpetual criminal law scholar
discussion in regard to such type of guilty presence necessity. Different aspects of mixed guilty
form are considered in order to settle the issue thoroughly. In addition, problem resolving is

321Юридичні і політичні науки

© ПУШ КАР Олег Ана толійо вич – здо бу вач Національ ної ака демії про ку ра ту ри Ук -
раїни



provided in the article via multiple provisions of the scientific opinions both supporting and
denying the issue and author’s own point of view in respect of it. 

Від пра виль но го вирішен ня про блем ви ни ба га то в чо му за ле жить як виз на -
чен ня підстав криміна ль ної відповідаль ності, так і роз ви ток всьо го інсти ту ту
криміна ль но го пра ва: не закінче ний зло чин, співу часть, об ста ви ни, які ви клю ча -
ють зло чинність діян ня, виз на чен ня пра виль ної кваліфікації, відме жу ван ня
близь ких за об’єктив ни ми оз на ка ми складів зло чинів то що. Більше то го, в су час -
но му криміна ль но му праві не при пу с ти ме об’єктив не став лен ня в ви ну (вмінен -
ня), тоб то на стан ня відповідаль ності без ус та нов лен ня в діях осо би пев но го
психічно го став лен ня до вчи не но го діян ня1.

У на уці криміна ль но го пра ва роз роб ле но по нят тя зміша ної (склад ною, або
подвійною) фор ми ви ни. Досліджен ня про бле ма ти ки зміша ної фор ми ви ни три -
ває до сить дов го. 

Згідно зі ст. 23 КК Ук раїни ви на – це психічне став лен ня осо би до вчи ню ва -
ної дії чи бездіяль ності, пе ред ба че ної КК Ук раїни, та її наслідків, ви ра же не у
формі умис лу або не о бе реж ності. Та ким чи ном, змістом ви ни охоп ле но
психічний про цес, що відбу вається у свідо мості зло чин ця при вчи ненні зло чи ну і
по ля гає в пев но му психічно му став ленні осо би до суспільно не без печ но го діян ня
і йо го наслідків, в ос та точ но му підсум ку цей про цес і ут во рює суб’єктив ну сто -
ро ну зло чи ну. 

Н.С. Та ган цев сво го ча су пи сав про зміша ну ви ну ватість, до змісту якої вклю -
чав не ли ше поєднан ня умис лу і не о бе реж ності при вчи ненні од но го зло чи ну, а й
низ ку по нять, які в наш час відно сять до інших інсти тутів криміна ль но го пра ва:
ек с цес ви ко нав ця; по мил ка в об’єкті та пред меті по ся ган ня то що2. У су часній
літе ра турі що до пи тан ня про зміша ну (подвійну) фор му ви ни вис лов ле но різні
точ ки зо ру. Одні ав то ри вва жа ють за доцільне виділя ти так зва ну зміша ну фор му
ви ни, але вкла да ють у це по нят тя різний зміст3. Інші за зна ча ють, що подвійну і
зміша ну фор ми ви ни слід розрізня ти з ог ля ду на особ ли вості кон ст рукції
об’єктив ної сто ро ни різних складів зло чинів4. Вис лов люється точ ка зо ру,
відповідно до якої у ме жах од но го скла ду зло чи ну ви на мо же бу ти або тільки
умис ною, або ви ключ но не о бе реж ною, то му що ні про яке змішу ван ня або под -
воєння її форм го во ри ти не мож на5. Роз роб ле на кон цепція «подвійної ви ни», при -
хиль ни ки якої до во дять, що дві ви ни або подвійна ви на у ме жах од но го скла ду
мож ливі, але подвійної або зміша ної фор ми ви ни як єди но го по нят тя не існує6.

З ме тою послідо вно го втілен ня в жит тя за сад суб’єктив но го став лен ня в ви ну
не обхідним вба чається ґрун тов не досліджен ня різних ас пектів кон цепції зміша -
ної фор ми ви ни, зо к ре ма і в скла дах зло чинів, пов’яза них із по ру шен ням
спеціаль них пра вил.

У су часній на вчальній літе ра турі вва жається ус та ле ним підхід до виділен ня
двох ос нов них видів зло чинів зі зміша ною фор мою ви ни. В од но му ви пад ку
йдеть ся про зло чи ни, кваліфіко ва ний склад яких пе ред ба чає уми сел сто сов но
діян ня і най б лиж чо го наслідку, та не о бе режність що до мож ли вих інших тяж ких
наслідків (на при клад, ч. 2 ст. 121 КК Ук раїни). В дру го му – про те, що діян ня по -
ля гає у по ру шені відповідних пра вил без пе ки (адміністра тив не чи дис циплінар не
пра во по ру шен ня) і ли ше на стан ня суспільно не без печ них наслідків, при чин но
пов’яза них з діян ням, ро бить все вчи не не зло чи ном (на при клад, ст. 286 КК Ук -
раїни). За різно го суб’єктив но го став лен ня вин ної осо би до дiян ня та суспiльно
не без печ них наслiдкiв, вiдне сен ня зло чи ну до умис но го чи не о бе реж но го виз на -
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чається з ура ху ван ням то го, що є вирiшаль ним для сут ностi та ха рак те ру зло чи -
ну – суб’єктив не став лен ня до дiй чи до суспiльно не без печ них наслiдкiв. На на -
шу дум ку, ба жан ня вче них виз на ва ти скла ди зло чинів зі зміша ною фор мою ви ни
або уми сни ми, або не о бе реж ни ми і є однією з при чи ни три ва лих дис кусій у на уці
криміна ль но го пра ва. Вва жаємо, потрібно шу ка ти інший підхід до вирішен ня
цьо го пи тан ня.

У юри дичній літе ра турі за зна че но, що зміша на фор ма ви ни яв ляє со бою різне
психічне став лен ня осо би у формі умис лу і не о бе реж ності до різних об’єктив них
оз нак од но го і то го ж зло чи ну. При змішаній формі ви ни що до од них оз нак скла -
ду зло чи ну має місце уми сел (пря мий чи не пря мий), що до інших – не о бе режність
(зло чин на са мо впев неність чи зло чин на нед балість). В.Ф. Ки ри чен ко до волі крас -
но мов но за ува жив: «Як що психічне став лен ня до дії і її наслідку збігається, є
умис ний або не о бе реж ний закінче ний зло чин. Як що ж та ко го збігу не має, має
місце зло чин зі зміша ною фор мою ви ни»7.

До волі ціка ви ми є по гля ди А.О. Пінаєва, який вва жає, що чин но му за ко но дав -
ст ву відомі як зло чи ни з подвійною фор мою ви ни – вра хо ва на за ко но дав цем су -
купність зло чинів, з яких один пе ред ба чає уми сел, а дру гий – не о бе режність, так
і зло чи ни з ви ною зміша ною – ко ли має місце вра хо ва на за ко но дав цем су купність
іншо го пра во по ру шен ня, що пе ред ба чає умис ну ви ну, і зло чи ну, який вчи няється
з не о бе реж ності, а та кож ко ли кон ст рукція за ко ну пе ред ба чає умис не став лен ня
вин но го до діян ня при мож ли вості на стан ня наслідків у ре зуль таті не о бе реж ності.
До зло чинів зі зміша ною фор мою ви ни вче ний відно сить: 1) зло чи ни, скла ди яких
вра хо ву ють су купність іншо го пра во по ру шен ня та зло чи ну; 2) зло чи ни, спільним
для яких є те, що во ни скла да ють ся із іншо го пра во по ру шен ня та наслідку, що сам
по собі, не бу ду чи пов’яза ний з іншим пра во по ру шен ням, са мостійно го скла ду не
ут во рює. Ос танні поділя ють ся на дві гру пи: а) зі скла да ми, у яких інше пра во по -
ру шен ня (діян ня), як що взя ти йо го ізо ль о ва но, вчи няється ли ше умис но, а до
наслідків став лен ня осо би мо же бу ти в од них кон крет них ви пад ках уми сним, а в
інших – не о бе реж ним (ст. 364 КК Ук раїни); б) зі скла да ми, у яких інше пра во по -
ру шен ня (діян ня), бу ду чи взя тим ок ре мо, в од них кон крет них ви пад ках мо же бу -
ти уми сним, а в інших – не о бе реж ним, наслідки ж пе ред ба ча ють ли ше не о бе -
режність (ч. 2 ст. 281 КК Ук раїни). Для при кла ду, ст. 27 КК Російської Фе де рації
вста нов лює: «Як що в ре зуль таті вчи нен ня умис но го зло чи ну за подіюють ся тяжкі
наслідки, які за за ко ном тяг нуть більш су во ре по ка ран ня і які не охоп лю ва лись
умис лом осо би, криміна ль на відповідальність за такі наслідки на стає ли ше у ви -
пад ку, як що осо ба пе ред ба ча ла мож ливість їх на стан ня, але без до статніх для то -
го підстав са мо впев не но роз ра хо ву ва ла на їх відвер нен ня, або у ви пад ку, як що
осо ба не пе ред ба ча ла, але по вин на бу ла і мог ла пе ред ба чи ти мож ливість на стан ня
цих наслідків. Та кий зло чин виз нається вчи не ним умис но».

Пи тан ня про відне сен ня зло чинів з подвійною і зміша ною фор ма ми ви ни до
умис них чи не о бе реж них, на дум ку А.О. Пінаєва, має вирішу ва ти ся не ли ше за -
леж но від то го, як са ме ста вив ся вин ний до діян ня і йо го наслідків, а й з ура ху -
ван ням об’єктив них оз нак скла ду, йо го за ко но дав чо го фор му лю ван ня: пе ре дусім
слід точ но вста но ви ти ту об’єктив ну оз на ку, яка ле жить в ос нові кон ст рукції скла -
ду і пе ре дусім виз на чає суспільну не без печність вчи не но го, а зго дом з’ясу ва ти
психічне став лен ня осо би са ме до цієї оз на ки, після чо го виріши ти по став ле не
пи тан ня. У тих скла дах зло чинів, які не пе ред ба ча ють вра хо ва ну за ко но дав цем
су купність іншо го пра во по ру шен ня та зло чи ну, але кон ст рукція їх до пу с кає умис -
не став лен ня осо би до діян ня при не о бе реж но му став ленні до наслідків, вирішен -
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ня пи тан ня за ле жить від та ко го: 1) як що склад скон ст руй о ва ний так, що діян ня в
ньо му пе ред ба чає ли ше умис ну ви ну, а до наслідків став лен ня осо би мо же бу ти
як уми сним, так і не о бе реж ним (ст.ст. 136, 364 КК Ук раїни), та кий зло чин в ціло -
му слід виз на ва ти уми сним; це обу мов люється тим, що ак цент у виз на ченні
суспільної не без печ ності цих по ся гань ро бить ся на діян ня (са ме в ньо му на сам -
пе ред по ля гає ан ти соціаль на сутність вчи не но го); наслідки ж тут відігра ють до -
дат ко ву роль, во ни – на дру го му плані; 2) як що зло чин у за коні скон ст руй о ва ний
так, що діян ня пе ред ба чає як умис ну, так і не о бе реж ну ви ну, а до наслідків став -
лен ня осо би мо же бу ти ли ше не о бе реж ним, то зло чин з цим скла дом слід відно -
си ти до не о бе реж них (ст. 271 КК Ук раїни); тут в ос нові виз на чен ня суспільної не -
без печ ності по ся ган ня ле жать наслідки, до яких став лен ня осо би має бу ти ли ше
не о бе реж ним; ха рак тер йо го став лен ня до діян ня в оцінці не без печ ності по ся ган -
ня відіграє до поміжну роль8. 

В.А. Нер се сян вва жає, що ні уми сел, ні не о бе режність не відо б ра жа ють
ступінь ви ни, вла с ти вий склад ним зло чи нам, що кваліфіку ють ся за подіян ням
більш тяж кої шко ди. Са ме цим ча с то по яс нюється пра вомірність по ста нов ки пи -
тан ня про існу ван ня тре тьої фор ми ви ни, яка в поєднанні зі змістом відо б ра жає
пев ний ступінь ви ни і є відо б ра жен ням підви ще ної не без печ ності склад но го зло -
чи ну, що кваліфікується на стан ням більш тяж ко го наслідку9. А.І. Ра рог вва жає,
що пра виль но бу ло б го во ри ти про зло чин, вчи не ний з дво ма фор ма ми ви ни,
оскільки кож на з форм ви ни, що поєднується в од но му зло чині, повністю зберігає
влас ну якісну своєрідність. Такі зло чи ни пра виль но ха рак те ри зу ва ти як вчи нені з
дво ма фор ма ми ви ни10.

На на шу дум ку, слід відмо ви ти ся від виз нан ня складів зло чинів зі зміша ною
фор мою ви ни в ціло му уми сни ми, або в ціло му не о бе реж ни ми. Вар то за ува жи ти,
що такі зло чи ни прирівню ють ся до умис них чи до не о бе реж них, а осо би, які їх
вчи ни ли, вва жа ють ся та ки ми, що вчи ни ли, відповідно, умис ний чи не о бе реж ний
зло чин.

Для зло чинів, склад яких ха рак те ри зується на явністю зміша ної фор ми ви ни,
найбільш ти по вим є не о бе реж не став лен ня вин но го до наслідків вчи не но го. На
дум ку П.С. Берзіна, виз нан ня найбільш ти по ви ми різно ви да ми наслідків у спе -
цифічній кон ст рукції скла ду зло чи ну кон ст рук тив них, подвійних (зо к ре ма,
подвійних кон ст рук тив них, подвійних аль тер на тив них наслідків та наслідків, аль -
тер на тив них іншим ха рак те ри с ти кам скла ду зло чи ну), комбіно ва них наслідків, а
та кож наслідків, у змісті яких фіксується один або різні ви ди шко ди, обу мов лює
мож ливість різно го психічно го став лен ня осо би (у формі умис лу чи не о бе реж -
ності) до дії чи бездіяль ності та її наслідків у скла дах зло чинів зі склад ною ви -
ною. 

Як вва жає Н.Г. Іва нов, про бле ма суб’єктив ної сто ро ни по ру шен ня пра вил до -
рож нь о го ру ху або ек сплу а тації транс пор ту в криміна ль но му праві бу ла по ро д же -
на за ко но дав чим фор му лю ван ням дис по зиції, що не містить вказівок на те, чи є
роз гля ду ва ний зло чин уми сним або не о бе реж ним11. Г.А. Зло бин і Б.С. Ни ки фо ров
що до умис них зло чинів за зна ча ють: оскільки суб’єктив на сто ро на цих зло чинів
фор му люється в Особ ливій ча с тині не за до по мо гою термінів за галь но го виз на -
чен ня умис лу, різні на уковці та прак тичні працівни ки самі ці терміни ро зуміють
по-різно му, а з ог ля ду на те, що ма теріал Особ ли вої ча с ти ни ве ли кий за об ся гом і
різно манітний, не до во дить ся ди ву ва ти ся різним, а у ба га ть ох ви пад ках і су пе реч -
ли вим рішен ням із цьо го при во ду. На дум ку зга да них уче них, спра ви в цій га лузі
йдуть настільки не спри ят ли во, що на став час звер ну ти на це серй оз ну ува гу12.
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В.В. Лунєєв вва жає, що не має якоїсь но вої фор ми ви ни – подвійної (зміша ної
чи склад ної). Існує ли ше не од но знач не співвідно шен ня мо ти ву (ме ти) з наслідка -
ми, які на ста ли. На дум ку ав то ра, до стат ньо вста но ви ти мо тив та ме ту суспільно
не без печ но го діян ня для то го, аби виз на чи ти умис но вчи не ний зло чин чи з не о бе -
реж ності13. Як вва жає О.І. Бєло ва, кон ст рукція зміша ної фор ми ви ни при зво дить
до штуч но го роз ри ву між скла до ви ми інте лек ту аль но го та во льо во го мо мен ту
умис лу і не о бе реж ності, а та кож не відповідає чин но му криміна ль но му за ко но -
дав ст ву14.

Я.В. Матвійчук, досліджу ю чи фор му ви ни при по ру шенні пра вил без пе ки до -
рож нь о го ру ху або ек сплу а тації транс пор ту, ствер д жує: при хиль ни ки зміша ної
ви ни не звер ну ли ува гу на той факт, що по ру шен ня цих пра вил як діян ня не
містить ок ре мо го скла ду зло чи ну, а є ли ше адміністра тив но-пра во вим по ру шен -
ням, то му психічне став лен ня осо би, яка ке рує транс порт ним за со бом, до фак ту
по ру шен ня пра вил з по гля ду фор ми ви ни не мо же трак ту ва ти ся як юри дич на ка -
те горія. 

На дум ку Я.В. Матвійчук, в да но му ви пад ку ма теріаль на кон ст рукція скла ду
зло чи ну виз на чає те, що на явність не о бе реж ної ви ни що до наслідків оз на чає на -
явність не о бе реж ної ви ни сто сов но всьо го діян ня. Вза галі усвідо млен ня чи не -
усвідо млен ня фак ту по ру шен ня пра вил без пе ки до рож нь о го ру ху або пра вил ек -
сплу а тації транс порт них за собів має зна чен ня ли ше для виз на чен ня ви ду не о бе -
реж ної ви ни, індивіду алізації по ка ран ня, але не для кваліфікації діян ня15. Такі по -
гля ди за слу го ву ють на кри ти ку, ад же, як що сліду ва ти такій логіці, по за ме жа ми
скла ду зло чи ну за ли шається і са ме діян ня, і пси хо логічне став лен ня осо би до вчи -
не но го. Інак ше ка жу чи, у разі за пе ре чен ня на яв ності зміша ної фор ми ви ни у
низці зло чинів, дослідни ки свідо мо чи несвідо мо обґрун то ву ють мож ливість
об’єктив но го став лен ня в ви ну, що не прий нят но для су час но го вітчиз ня но го
криміна ль но го пра ва.

Вба чається на галь ною по тре ба по си лен ня ува ги на уковців до пи тань зміша ної
фор ми ви ни з ме тою фор му ван ня надійної те о ре тич ної ос но ви вдо с ко на лен ня по -
ло жень ст. 23 КК Ук раїни.

1. Во ро бей П.А. Те орія і прак ти ка криміна ль но-пра во во го став лен ня в ви ну: мо но -
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ское уго лов ное пра во: [лек ции] / Та ган цев Н.С.: в 2 т. – М.: На ука, 1994. – Т. 1. – 393 с. –
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бо та. 9. Нер се сян В.А. От вет ст вен ность за не о сто рож ные пре ступ ле ния / Нер се -
сян В.А. – СПб: Юри ди че с кий центр Пресс, 2002. – С. 38–39. 10. Ра рог А.И. Цит. ра бо -
та. – С. 51. 11. Ива нов Н.Г. От вет ст вен ность за до рож но-транс порт ные пре ступ ле ния и
де я тель ность ор га нов вну т рен них дел по их пре ду преж де ни: [учеб. по соб.] / Н.Г. Ива -
нов, С.М. Ко ра бель ни ков. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1990. – 97 с. 12. Зло бин Г.А. Умы -
сел и его фор мы / Г.А. Зло бин, Б.С. Ни ки фо ров. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 115-116.
13. Лу не ев В.В. Цит. ра бо та. 14. Бєло ва О.І. Криміна ль но-пра во ва ха рак те ри с ти ка си с те -
ми зло чинів про ти сім’ї та не по внолітніх: ав то реф. дис.на здо бут тя на ук. сту пе ня канд.
юрид. на ук: спец. / О. І. Бе ло ва. – К., 2007. – 20 с. 15. Матвійчук Я.В. Криміна ль на
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відповідальність за по ру шен ня пра вил до рож нь о го ру ху або ек сплу а тації транс пор ту
(порівняль но-пра во ве досліджен ня): дис. …. канд. юрид. на ук / Матвійчук Я.В. – К.,
2009. – 250 с.

УДК 343.238

Л. М. ЧЕР НИ ЧЕН КО

ПО ВТОРНІСТЬ І РЕ ЦИ ДИВ ЗЛО ЧИНІВ ЯК ОБ СТА ВИ НИ, 
ЩО ОБ ТЯ ЖУ ЮТЬ ПО КА РАН НЯ

Досліджу ють ся про блемні пи тан ня по втор ності та ре ци ди ву як об ста вин, що об -
тя жу ють по ка ран ня та вис лов лю ють ся про по зиції з при во ду їх вирішен ня. 

Вста нов ле но, що по вторність та ре ци див як кваліфіку ючі оз на ки є за со ба ми ди фе -
ренціації криміна ль ної відповідаль ності, а, як об ста ви ни, які об тя жу ють по ка ран ня –
індивіду алізації по ка ран ня. У зв’яз ку з цим у су довій прак тиці не до пу с ти ми ми є ви пад -
ки подвійно го інкриміну ван ня вка за них об ста вин. Та ка по зиція ґрун тується на по ло -
жен нях криміна ль но го за ко но дав ст ва.

До ве де но, що по вторність та ре ци див зло чинів різні за змістом та сту пе нем
суспільної не без пе ки фор ми мно жин ності зло чинів. Вра хо ву ю чи підви ще ну суспільну не -
без пе ку ре ци ди ву, він пе ред ба чає більш су во ру відповідальність порівня но з по -
вторністю, що про яв ляється у кваліфікації зло чи ну за кваліфіку ю чою чи особ ли во
кваліфіку ю чою оз на кою, при зна ченні більш су во ро го по ка ран ня та інших криміна ль но-
пра во вих наслідках. То му не зва жа ю чи на те, що їх зміст виз на че ний у КК та ким чи ном,
що в ок ре мих ви пад ках во ни не ви клю ча ють од на од ну, в ви ну мо же ста ви тись ли ше од -
на з них. У зв’яз ку з цим за про по но ва но у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК Ук раїни спо луч ник «та»
заміни ти на «або» і ви кла с ти за зна че ну об ста ви ну в такій ре дакції: «вчи нен ня зло чи ну
осо бою по втор но або ре ци див зло чинів».

Клю чові сло ва: мно жинність зло чинів, по вторність, ре ци див, по ка ран ня, об ста ви -
ни, які об тя жу ють по ка ран ня, індивіду алізація по ка ран ня, ди фе ренціація криміна ль ної
відповідаль ності, ступінь суспільної не без пе ки.

Чер ни чен ко Л.Н. По втор ность и ре ци див пре ступ ле ний как об сто я тель ст ва,
отяг ча ю щие на ка за ние

Ис сле ду ют ся про блем ные во про сы по втор но с ти и ре ци ди ва в ка че ст ве об сто я -
тельств, отяг ча ю щих на ка за ние и вы ска зы ва ют ся пред ло же ния по по во ду их ре ше ния.

Ус та нов ле но, что по втор ность и ре ци див как ква ли фи ци ру ю щие при зна ки яв ля ют -
ся сред ст ва ми диф фе рен ци а ции уго лов ной от вет ст вен но с ти, а, как об сто я тель ст ва,
отяг ча ю щие на ка за ние – ин ди ви ду а ли за ции на ка за ния. В свя зи с этим в су деб ной прак -
ти ке не до пу с ти мы ми слу чаи двой но го ин кри ми ни ро ва ния ука зан ных об сто я тельств.
Та кая по зи ция ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях уго лов но го за ко но да тель ст ва.

До ка за но, что по втор ность и ре ци див пре ступ ле ний раз ные по со дер жа нию и сте -
пе ни об ще ст вен ной опас но с ти фор мы мно же ст вен но с ти пре ступ ле ний. Учи ты вая по -
вы шен ную об ще ст вен ную опас ность ре ци ди ва, он пре ду с ма т ри ва ет бо лее стро гую
от вет ст вен ность по срав не нию с по втор но с тью, что про яв ля ет ся в ква ли фи ка ции
пре ступ ле ния по ква ли фи ци ру ю ще му или осо бо ква ли фи ци ру ю щим при зна кам, на зна че -
нии бо лее су ро во го на ка за ния и дру гих уго лов но-пра во вых по след ст ви ях. По это му не -
смо т ря на то, что их со дер жа ние оп ре де ле но в УК та ким об ра зом, что в от дель ных
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слу ча ях они не ис клю ча ют друг дру га, в ви ну мо жет вме нят ся лишь од на из них. В свя -
зи с этим пред ло же но в п. 1 ч. 1 ст. 67 УК со юз «и» за ме нить на «или» и вы ло жить
ука зан ное об сто я тель ст во в сле ду ю щей ре дак ции: «со вер ше ние пре ступ ле ния ли цом
по втор но или ре ци див пре ступ ле ний».

Клю че вые сло ва: мно же ст вен ность пре ступ ле ний, по втор ность, ре ци див, на ка за -
ние, об сто я тель ст ва, отяг ча ю щие на ка за ние, ин ди ви ду а ли за ция на ка за ния, диф фе рен -
ци а ция уго лов ной от вет ст вен но с ти, сте пень об ще ст вен ной опас но с ти.

Chernichenko Lyudmila. Repetition and recurrence of the crimes as circumstances
aggravating punishment

This article examines the problematic issues of repetition and recurrence as an aggravat-
ing circumstance and make proposals for their solution.

It is established that the repetition and recurrence as qualifying features are the means of
differentiation of the criminal responsibility, and, as circumstances aggravating punishment –
individualization of punishment. In this regard, in the jurisprudence of inadmissible cases of
double incrimination of the specified circumstances. This position is based on the provisions
of the criminal legislation.

It is proved that the repetition and recurrence of the crimes of unique content and degree
of social danger of the form of plurality of crimes. Given the increased public danger of a
relapse, he envisages a more strict liability compared with по втор но с тью, which is mani-
fested in the qualification of the crime for ква ли фи ци ру ю ще му or particularly qualifying
characteristic, the appointment of more severe punishments and other criminal and legal con-
sequences. Therefore, despite the fact that their content is defined in the criminal code in such
a way that in some cases they do not exclude each other, the blame can refer to only one of
them. In connection with this proposed in paragraph 1 tsp 1 tbsp 67 of the criminal code of
the Union «and» replace «or» and put this in the following version: «the Commission of a
crime by a person or re-repetition of the crime».

Key words: plurality of crimes, repetition, repetition, the punishment, circumstances
aggravating punishment, individualization of punishment, differentiation of the criminal
responsibility, the degree of social danger.

У слідчій та су довій прак тиці до сить ча с то зустріча ють ся ви пад ки вчи нен ня
однією осо бою двох і більше зло чинів. Такі фак ти в те орії криміна ль но го пра ва
прий ня то на зи ва ти мно жинністю зло чинів. У КК Ук раїни (далі – КК) закріпле но
три фор ми мно жин ності – по вторність, су купність та ре ци див зло чинів. 

Вив чен ня прак ти ки за сто су ван ня су да ми за ко но дав ст ва про по вторність, су -
купність і ре ци див зло чинів та про їх пра вові наслідки свідчить, що су ди в ос нов -
но му пра виль но за сто со ву ють по ло жен ня КК, що сто су ють ся цих форм мно жин -
ності зло чинів при кваліфікації зло чинів, при зна ченні по ка ран ня, звільненні від
криміна ль ної відповідаль ності і від по ка ран ня. Ра зом із тим, з ма теріалів уза галь -
нен ня су до вої прак ти ки вба чається, що ок ремі су ди до пу с ка ють по мил ки у за сто -
су ванні цих норм КК, по-різно му виз на ча ють їх співвідно шен ня між со бою та з
інши ми по ло жен ня ми КК.

З ме тою за без пе чен ня од на ко во го за сто су ван ня за зна че них за ко но дав чих по -
ло жень при роз гляді криміна ль них про ва д жень Пле нум Вер хов но го Су ду Ук раїни
4 черв ня 2010 р. прий няв по ста но ву № 7 «Про прак ти ку за сто су ван ня су да ми
криміна ль но го за ко но дав ст ва про по вторність, су купність і ре ци див зло чинів та
їх пра вові наслідки»1. Од нак ви кла дені у по ста нові по ло жен ня не ви пра ви ли ста -
но ви ща, ад же пе ред ба чені у розділі VII За галь ної ча с ти ни КК по вторність, су -
купність та ре ци див зло чинів є ок ре ми ми фор ма ми мно жин ності зло чинів, кож на
з яких має спе цифічний криміна ль но-пра во вий зміст. Вод но час цей зміст виз на -
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че ний у КК та ким чи ном, що де які із цих форм не ви клю ча ють од на од ну. То му
вчи нен ня осо бою двох або більше зло чинів мо же за відповідних умов ут во рю ва -
ти су купність і по вторність (на при клад, вчи нен ня гра бе жу осо бою, яка раніше
вчи ни ла крадіжку), по вторність і ре ци див (на при клад, вчи нен ня ви ма ган ня осо -
бою, яка має су димість за ша х рай ст во).

Ра зом із тим, слуш но за ува жує О.О. Ду до ров, що досі до чис ла дис кусійних
на ле жать такі пи тан ня: як співвідно сять ся за ко но дав че ут во рен ня «по вторність,
су купність і ре ци див зло чинів» та інсти тут мно жин ності зло чинів; як са ме (ви да -
ми чи фор ма ми мно жин ності зло чинів) вар то на зи ва ти без по се ред ньо пе ред ба -
чені у розділі VII За галь ної ча с ти ни КК про яви мно жин ності зло чинів; якою має
бу ти кла сифікація вка за них про явів; чи мо жуть бу ти еле мен та ми мно жин ності
зло чи ни, за яки ми сплив ли стро ки дав ності, але за вчи нен ня яких осо ба від
криміна ль ної відповідаль ності не звільня лась, а так са мо зло чи ни, за які осо бу бу -
ло звільне но від криміна ль ної відповідаль ності умов но; як тре ба кваліфіку ва ти
по вторність то тож них зло чинів; чи є мож ли вим вчи нен ня про дов жу ва но го зло чи -
ну з не кон кре ти зо ва ним умис лом; що тре ба ро зуміти під за су д жен ням осо би з
точ ки зо ру за сто су ван ня статті КК про су купність зло чинів, чи доцільно ви о крем -
лю ва ти ре аль но-іде аль ну су купність зло чинів; чи обґрун то ва но ви ко ри с то ву ва ти
спеціаль ний ре ци див як кваліфіку ю чу оз на ку2.

У те орії криміна ль но го пра ва про бле ми по втор ності та ре ци ди ву зло чинів
досліджу ва ли Н. Б. Алієв, М. І. Ба жа нов, Ю. І. Бит ко, М. І. Блум, Я. М. Брайнін,
Ф. Г. Бур чак, Б. С. Вол ков, Р. Р. Галіак ба ров, Л. Д. Га ух ман, О. А. Гер цен зон,
П. С. Да гель, О. О. Ду до ров, І. О. Зінчен ко, О. В. Ільїна, М. А. Єфімов, Т. М. Ка -
фа ров, М. Й. Кор жансь кий, Л. Н. Кри во чен ко, Ю. О. Красіков, Г. Г. Кріво ла пов,
В. М. Ку д ряв цев, В. В. Кузнєцов, Б. А. Курінов, О. К. Марін, М. І. Мель ник,
В. О. На вроць кий,О. С. Нікіфо ров, З. А. Ніко лаєва, Г. П. Но во се лов, А. В. Сав чен -
ко, Т. І. Со зансь кий, А. А. Стри жевсь ка, С. А. Та ра рухін, В. І. Тю тюгін, Н. І. Ус т -
риць ка, В. Л. Чу барєв, С. Д. Шап чен ко, Ю. Н. Юш ков, П. Л. Фріс, А. С. Фро лов,
Е. О. Фро лов, М. І. Ха в ро нюк та ін. У той же час пи тан ня по втор ності та ре ци ди -
ву як об ста вин, що об тя жу ють по ка ран ня, за ли ши ли ся по за ме жа ми ґрун тов них
досліджень. 

По вторність та ре ци див у КК зна хо дять ся на пер шо му місці се ред об ста вин,
що об тя жу ють по ка ран ня.

За змістом статті 32 КК по вторністю зло чинів виз нається не од но час не вчи нен -
ня однією і тією ж осо бою двох або більше зло чинів, як що во ни: 1) пе ред ба чені
тією са мою стат тею або ча с ти ною статті Особ ли вої ча с ти ни КК; 2) пе ред ба чені
різни ми стат тя ми Особ ли вої ча с ти ни КК і в статті, за якою кваліфікується на ступ -
ний зло чин, вчи нен ня по пе ред нь о го зло чи ну за зна че но як кваліфіку ю ча оз на ка.
При цьо му для по втор ності не має зна чен ня, чи бу ло осо бу за су д же но за раніше
вчи не ний зло чин.

Згідно зі стат тею 34 КК ре ци ди вом зло чинів виз нається вчи нен ня но во го
умис но го зло чи ну осо бою, яка має су димість за умис ний зло чин. Оскільки
відповідно до ча с ти ни пер шої статті 88 КК осо ба виз нається та кою, що має су -
димість, з дня на бран ня за кон ної си ли об ви ну валь ним ви ро ком і до по га шен ня
або знят тя су ди мості, то вчи нен ня са ме в цей період но во го умис но го зло чи ну
утво рює з по пе реднім уми сним зло чи ном їх ре ци див.

У ме жах вчен ня про мно жинність зло чинів по вторність та ре ци див зло чинів
мож на роз гля да ти в різних ас пек тах, зо к ре ма як кваліфіку ючі оз на ки зло чи ну та
об ста ви ни, які об тя жу ють по ка ран ня. 
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Як кваліфіку ючі оз на ки по вторність та ре ци див зло чинів є за со ба ми ди фе -
ренціації криміна ль ної відповідаль ності, а, як об ста ви ни, які об тя жу ють по ка ран -
ня – індивіду алізації по ка ран ня.

У зв’яз ку з цим у су довій прак тиці не до пу с ти ми ми є ви пад ки подвійно го
інкриміну ван ня вка за них об ста вин. Та ка по зиція ґрун тується на по ло жен нях
криміна ль но го за ко но дав ст ва. Так, у ч. 4 ст. 67 КК вка за но, що як що будь-яка з
обста вин, що об тя жує по ка ран ня, пе ред ба че на в статті Особ ли вої ча с ти ни КК як
оз на ка зло чи ну, що впли ває на йо го кваліфікацію, суд не мо же ще раз вра хо ву ва -
ти її при при зна ченні по ка ран ня як та ку, що йо го об тя жує.

Крім то го, відповідно до ч. 2 ст. 67 КК суд за леж но від ха рак те ру вчи не но го
зло чи ну має пра во не виз на ти об ста ви на ми, що об тя жу ють по ка ран ня вчи нен ня
зло чи ну по втор но та ре ци див зло чинів мо ти ву ю чи своє рішен ня у ви ро ку. Це
може бу ти на при клад три ва лий проміжок ча су, що прой шов між зло чи на ми,
вчине ни ми по втор но. 

В.В. Пол та вець за зна чає про те, що не зва жа ю чи на од но знач не виз на чен ня у
криміна ль но му за ко но давстві ви черп но го пе реліку об тя жу ю чих об ста вин, у су -
довій прак тиці ма ють місце ви пад ки вра ху ван ня як об тя жу ю чих інших об ста вин,
не пе ред ба че них у ч. 1 ст. 67 КК, а са ме: при тяг нен ня осо би раніше до криміна -
ль ної відповідаль ності, вчи нен ня зло чи ну в період відстроч ки ви ко нан ня по пе -
ред нь о го ви ро ку. Та ка прак ти ка не відповідає ви мо гам норм чин но го криміна ль -
но го за ко но дав ст ва, то му ви ро ки підля га ють зміні або ска су ван ню3.

Та ке роз ши рен ня об тя жу ю чих об ста вин не відповідає по ло жен ням криміна ль -
но го за ко но дав ст ва і то му не мо же бу ти за сто со ва не у криміна ль но му су до -
чинстві. Хо ча при тяг нен ня осо би раніше до криміна ль ної відповідаль ності мо же
свідчи ти про те, що осо ба не ба жає ста ва ти на шлях ви прав лен ня, що по тре бує
більш су во рих за ходів криміна ль но-пра во во го ре а гу ван ня. 

Вра ху ван ня по втор ності та ре ци ди ву як об ста вин, які об тя жу ють по ка ран ня,
за свідчен ням О.О. Ду до ро ва погіршує пра во ве ста но ви ще осо би та оз на чає на -
дан ня су ду мож ли вості, зо к ре ма: при зна чи ти ос нов не або до дат ко ве по ка ран ня
ближ че до верх ньої межі відповідної санкції або у мак си маль них ме жах виз на че -
них цією санкцією; при зна чи ти більш су во рий вид ос нов но го по ка ран ня з чис ла
по ка рань, вста нов ле них в аль тер на тивній санкції; при зна чи ти до дат ко ве по ка ран -
ня, пе ред ба че не у санкції як фа куль та тив не, або при зна чи ти відра зу кілька до дат -
ко вих по ка рань4. 

Вод но час відсутність в діях осо би, яка вчи ни ла зло чин, ок ре мих оз нак по втор -
ності та су куп ності в те орії криміна ль но го пра ва про по ну ють виз на ва ти пом’як -
шу ю чи ми об ста ви на ми. У цьо му ви пад ку та кож слід підтри ма ти О.О. Ду до ро ва,
який з цьо го при во ду слуш но за ува жує, що об ста ви ни на кшталт вчи нен ня зло чи -
ну впер ше, відсутність у осо би су ди мості, не при тяг нен ня її в ми ну ло му до
криміна ль ної чи адміністра тив ної відповідаль ності на вряд чи вар то розціню ва ти
як пом’як шу ючі по ка ран ня об ста ви ни, оскільки за ко нос лух ня на по ведінка осо би
має вва жа ти ся нор мою у цивілізо ва но му світі5.

По вторність та ре ци див зло чинів різні за змістом та сту пе нем суспільної не -
без пе ки фор ми мно жин ності зло чинів. У юри дичній літе ра турі вва жається, що
об тя жу ючі об ста ви ни підви щу ють ступінь суспільної не без печ ності осо би вин но -
го і (або) вчи не но го ним зло чи ну й у зв’яз ку з цим є підста вою для при зна чен ня
більш су во ро го по ка ран ня6. 

Ра зом з тим об тя жу ю чу дію по втор ності і ре ци ди ву тра диційно пов’язу ють з
осо бистістю вин но го, а не вчи не но го ним діян ня.
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Так, на дум ку А. П. Коз ло ва та А. П. Се ва с ть я но ва по вторність, як і ре ци див,
по тре бує ок ре мої спеціаль ної оцінки за ме жа ми санкції, оскільки це пов’яза но з
підви ще ною не без пе кою вин но го, що вчи нив декілька зло чинів, які ха рак те ри зу -
ють ся пев ним сту пе нем вірогідності не ви прав ності осо би7.

Вод но час В.П. Мал ков ствер д жує, що при вчи ненні ба га ть ох зло чинів,
пов'яза них з їх по вто рен ням, в психічній діяль ності вин но го відбу вається, як пра -
ви ло, бо роть ба між соціаль но схва лю ва ни ми і соціаль но за су д жу ва ни ми праг нен -
ня ми та по гля да ми, а вчи нен ня зно ву і зно ву зло чин них діянь є свідчен ням то го,
що соціаль но за су д жу вані по гля ди і мо ти ви ко жен раз ви яв ля ють ся для цьо го
суб'єкта пріори тет ни ми, бе руть верх над соціаль но схва лю ва ни ми спо ну кан ня ми.
Ця об ста ви на і вка зує на стійкість соціаль но за су д жу ва них по глядів і мо тивів у
вин но го, на йо го ве ли ку соціаль но-пси хо логічну за нед баність, тоб то на підви ще -
ну суспільну не без пе ку8.

На по гляд Г. Г. Кри во ла по ва по втор не вчи нен ня однією і тією ж осо бою зло -
чинів, як пра ви ло, свідчить, що та ка її по ведінка не ви пад ко ва, а виз на чається
стійки ми ан ти соціаль ни ми по гля да ми і звич ка ми, яким при та ман на пев на зло -
чин на спря мо ваність (вчи нен ня то тож них чи од норідних зло чинів). То му в
криміна ль но му праві по вторність роз гля дається в якості об ста ви ни, що ха рак те -
ри зує підви ще ну суспільну не без пе ку осо би вин но го. Са ме то му криміна ль не за -
ко но дав ст во з по вторністю зло чинів пов’язує ряд пра во вих наслідків9.

Крім то го, Г. Г. Кри во ла пов вва жає, що вчи нен ня но во го зло чи ну осо бою,
раніше су ди мою за будь-який зло чин, по ка зує, що міри криміна ль ної відповідаль -
ності (осуд, відбу ван ня по ка ран ня) не справ ля ють на та ку осо бу по зи тив но го
впли ву. По пе реднє по ка ран ня не ви пра ви ло її, не ут ри ма ло від по втор но го вчи -
нен ня зло чинів. Це свідчить про ве ли ку суспільну не без пе ку осо би вин но го10.

У те орії криміна ль но го пра ва вис лов люється та кож твер д жен ня, що при ре ци -
диві по ка ран ня підви щується в ре зуль таті більшої не без печ ності вин но го, що на -
по лег ли во не ба жає ве с ти за ко нос лух ня ний спосіб жит тя навіть після за сто су ван -
ня до ньо го за ходів криміна ль но-пра во во го ха рак те ру11. 

При цьо му одні вчені вва жа ють, що не без пе ка са мих по втор них зло чинів не
збільшується12, а другі – обґрун то ву ють зро с тан ня не без пе ки і зно ву вчи не но го
зло чи ну13. При хиль ник дру гої по зиції Н. С. Та ган цев з цьо го при во ду ствер д жує,
що по пе ред ня су димість змінює навіть об'єктив не зна чен ня діян ня, змінює ха рак -
тер шко ди, стра ху, по бо ю ван ня, навіюва но му зло чин ним діян ням14.

Відтак, вра хо ву ю чи підви ще ну суспільну не без пе ку ре ци ди ву, він пе ред ба чає
більш су во ру відповідальність порівня но з по вторністю, що про яв ляється у
кваліфікації зло чи ну за кваліфіку ю чою чи особ ли во кваліфіку ю чою оз на кою,
при зна ченні більш су во ро го по ка ран ня та інших криміна ль но-пра во вих
наслідках.

От же, по вторність і ре ци див зло чинів різні за змістом і сту пе нем суспільної
не без пе ки об ста ви ни, які об тя жу ють по ка ран ня, то му не пра виль ною, на наш по -
гляд, є по зиція за ко но дав ця у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК, де по вторність і ре ци див виз на -
чені як од на об ста ви на. Відповідно до по ло жень криміна ль но го за ко но дав ст ва це
ок ремі фор ми мно жин ності, хо ча й їх зміст виз на че ний у КК та ким чи ном, що в
ок ре мих ви пад ках во ни не ви клю ча ють од на од ну. Од нак в ви ну мо же ста ви тись
ли ше од на оз на ка.

На підставі ви ще ви кла де но го у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК про по нуємо спо луч ник «та»
заміни ти на «або» і ви кла с ти за зна че ну об ста ви ну в такій ре дакції: «вчи нен ня
зло чи ну осо бою по втор но або ре ци див зло чинів».
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В. Ф. АН ТИ ПЕН КО

НА УКО ВА ШКО ЛА: ВЗАЄМОВПЛИВ КОН ЦЕПЦІЙ 
МІЖНА РОД НОЇ КРИМІНО ЛОГІЇ І КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ

ДЕР ЖА ВИ

Ме та статті – підтвер ди ти фун да мен таль ний ха рак тер на уко вої ідеї: «Міжна -
род но-криміно логічна ос но ва нор мо твор чості в міжна род но му праві», що ле жить в ос -
нові на уко вої шко ли, яка фор мується на ка федрі міжна род но го пра ва Інсти ту ту
міжна род них відно син Національ но го авіаційно го універ си те ту.

В той же час стат тя містить спро бу по си ли ти обґрун ту ван ня інсти ту ту
криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви в су час них умо вах, ак цен ту ю чи при цьо му ува -
гу на пріори теті інстру мен тарію міжна род ної криміно логії для вирішен ня про блем
ефек тив ності міжна род но го пра ва.

Клю чові сло ва: дер жа ва, криміна ль на ре пресія, криміна ль на відповідальність дер -
жа ви, міжна род на криміно логія.

Ан ти пен ко В.Ф. На уч ная шко ла: вза и мо вли я ние кон цеп ций меж ду на род ной
кри ми но ло гии и кри ми наль ной от вет ст вен но с ти го су дар ст ва 

Цель ста тьи – под твер дить фун да мен таль ный ха рак тер на уч ной идеи: «Меж ду -
на род но-кри ми но ло ги че с кая ос но ва нор мо твор че ст ва в меж ду на род ном пра ве», ле жа -
щей в ос но ве фор ми ру ю щей ся на ка фе д ре меж ду на род но го пра ва ИМО НАУ на уч ной
шко лы.

Од но вре мен но пред при ня та по пыт ка за кре пить обос но ва ние ин сти ту та уго лов -
ной от вет ст вен но с ти го су дар ст ва в со вре мен ных ус ло ви ях, по ка зав при этом при ори -
тет ин ст ру мен та рия меж ду на род ной кри ми но ло гии для ре ше ния про блем эф фек тив -
но с ти меж ду на род но го пра ва.

Клю че вые сло ва: го су дар ст во, кри ми наль ная ре прес сия, уго лов ная от вет ст вен -
ность го су дар ст ва, меж ду на род ная кри ми но ло гия.

Antipenko Volodymyr. The scientific school: interdependence concepts of interna-
tional criminology and criminal liability of state

The aim of article is to prove the fundamental character of the scientific idea
“International and criminal basis of rulemaking in the international law”, which is laying in
the foundation of scientific school, forming in the Department of international law of Institute
of international relations of the National aviation university. 

© АН ТИ ПЕН КО Во ло ди мир Фе до ро вич – док тор юри дич них на ук, про фе сор,
завідувач ка фе д ри міжна род но го пра ва Національ но го авіаційно го універ си те ту

Розділ 9
МІЖНАРОДНЕ  ПРАВО 

І  ПОРІВНЯЛЬНЕ  ПРАВОЗНАВСТВО



At the same time the article contains attempt to reinforce the institute of criminal liabili-
ty of state in modern conditions; the main attention is given to the priority of international
criminology tools for resolving problems the effectiveness of international law.

Key words: state, criminal repression, criminal liability of state, international
criminology. 

У вітчиз няній на уці міжна род но го пра ва по нов ле но дис кусію на вко ло про бле -
ми криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви. Вза галі ця про бле ма не за ли ша ла
бай ду жи ми ба га ть ох юристів-міжна род ників і спеціалістів з криміна ль но го пра ва
про тя гом століття, особ ли во після ви дан ня у 1925 році кон цеп ту аль ної ро бо ти
відо мо го ру мунсь ко го юри с та Ве с пассіана Пел ли «Ко лек тив на зло чинність дер -
жав та криміна ль не пра во май бут нь о го». У ній вче ний ще тоді ствер д жу вав, що
криміна ль на відповідальність дер жа ви на справді існує у міжна род но му праві. Він
був упев не ний, що по вне виз нан ня цьо го ви ду відповідаль ності ма ло б ве ли ке
зна чен ня для підви щен ня ефек тив ності міжна род но го пра ва.

Втім дум ки фахівців розділи лись і про тя гом ХХ сторіччя ве лась до сить жва -
ва по леміка між прибічни ка ми кон цепції криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви
(В. Пел ла, До нед’єде Вабр, Бу с та ман те, Дю ма та ін.) та її про тив ни ка ми (Д. Ан -
ци лотті, Р. Ба де ван, П. Дрост, Г.І. Тункін, А.Н. Трайнін та ін.), яка не вщу хає
дотепер.

У вітчиз няній на уці цю про бле му досліджували В.А. Ва си лен ко, В.Ф. Ан ти -
пен ко, Н.А. Манійчук, Н.А. Зелінська та інші.

Но вим імпуль сом по си лен ня ува ги до про бле ми в су час них умо вах по вин на
по слу жи ти кан ди датсь ка ди сер тація Важ ної К.А. «Кон цепція криміна ль ної
відповідаль ності дер жа ви»1, яку во на підго ту ва ла на ка федрі міжна род но го пра -
ва Інсти ту ту міжна род них відно син Національ но го авіаційно го універ си те ту і у
2013 році успішно за хи с ти ла.

Зна ко ви ми об ста ви на ми, що су про во д жу ва ли вка за ну подію, які, влас не ка жу -
чи, і зу мо ви ли вихід да ної статті, є, по-пер ше, те, що досліджен ня К.А. Важ ної ви -
ко на не у рам ках на уко вої шко ли, що фор мується на ка федрі. Оригінальність на -
уко вої ідеї цієї шко ли пов'язується з впро ва д жен ням но во го на пря му криміно -
логічної на уки – міжна род ної криміно логії та обґрун ту ван ням міжна род но-
криміно логічно го змісту нор мо твор чості у міжна род но му праві, що ре гу лює бо -
роть бу з міжна род ни ми зло чи на ми. Ди сер таційне досліджен ня суттєво зміцнює
ар гу мен таційну ба зу на уко вої шко ли, підтвер д жу ю чи зна чущість міжна род ної
криміно логії і вка зу ю чи на нові мож ли вості підви щен ня ефек тив ності міжна род -
но го пра ва у сфері бо роть би з те ро риз мом, що витіка ють із цьо го.

По-дру ге, цінність ро бо ти К.А. Важ ної* виз на чається тим, що про бле му
криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви во на «ре анімує» у су час них умо вах зро с -
тан ня міжна род ної на силь ниць кої конфліктності, що го ло вним чи ном про ду -
кується дер жа ва ми, ко ли у до к т рині цілком обґрун то ва но ста вить ся пи тан ня що -
до криміно ген ності гло балізації. Міжна род но-криміно логічний підхід тут і по ля -
гає у то му, щоб виз на чи ти дійсні рушійні ме ханізми цієї конфліктності і, от же,
уник ну ти по ми лок у виз на ченні пред ме та пра во во го ре гу лю ван ня у міжна род но-
пра вовій нор мо твор чості ан ти конфліктної спря мо ва ності.
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Ос на ще ний міжна род но-криміно логічним ба чен ням міжна род них взаємодій,
інсти тут криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви сам по собі є ефек тив ним
інстру мен том дієвості міжна род но го пра ва, як у ціло му най гостріший різно вид
відповідаль ності дер жа ви за міжна род ним пра вом, оскільки за зна че ний інсти тут
по кли ка ний функціону ва ти у сфері серй оз них по ру шень міжна род но го пра ва
(міжна род них зло чинів). По ряд з цим ак ту альність по ста нов ки про бле ми
криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви ба га то в чо му по яс нюється тим, що за
своєю сутністю цей інсти тут по кли ка ний ство рю ва ти спри ят ливі умо ви для за без -
пе чен ня ад рес ності відповідаль ності за міжна род ним пра вом.

Са ме криміна ль но-пра во ва про це ду ра у міжна род но му праві доз во ляє уник -
ну ти для на родів не обґрун то ва но го обов'яз ку по тер па ти і фак тич но го по тер пан ня
пев них об ме жень та страж дань1.

Кра щим ар гу мен том тут мо же по слу жи ти вис но вок ве ли ко го гу маніста Ж.-
Ж. Рус со, який вва жав, що конфлікти і війни ви ни ка ють між пра ви те ля ми та дер -
жав ни ми ма ши на ми, які во ни кон тро лю ють: «От же, війна – це відно шен ня аж
ніяк не лю ди ни до лю ди ни, але Дер жа ви до Дер жа ви, ко ли при ватні осо би ста ють
во ро га ми ли ше ви пад ко во і зовсім не як лю ди і навіть не як гро ма дя ни, але як сол -
да ти; не як чле ни вітчиз ни, а ли ше якїїза хис ни ки. На решті, во ро га ми будь – якої
Дер жа ви мо жуть бу ти ли ше інші Дер жа ви, а не лю ди, як що взя ти до ува ги, що
між ре ча ми різної при ро ди не мож на вста но ви ти ніяко го справжнь о го відно шен -
ня»2.

Го во ря чи про криміна ль ну відповідальність дер жа ви вза галі, слід взя ти до
ува ги, що в умо вах гло балізації функції дер жа ви зміню ють ся. В іде алі дер жа ва
ство рюється як політич на ор ганізація вла ди на ро ду, од нак, з «дер жа те ля» нації,
га ран та її цілісності та без пе ки (що най мен ше, так дер жа ва по зиціону ва лась) во -
нав наш час пе ре тво рюється на своєрідно го ме не д же ра в міжна род но му про сторі,
лобіста інте ресів круп но го капіта лу, що наділяється функціями за без пе чен ня до -
сту пу до ре сурсів, тех но логій, вигідно го розміщен ня інве с тицій і т.п.

От же, здатність і вла с ти вості, що про ду ку ють міжна родні зло чи ни, дер жаві
на дає, як пра ви ло, не на род, а прав лячі кла си (гру пи). Звідси стур бо ваність з при -
во ду мож ли вості безпідстав но го за су д жен ня на родів у рам ках ре алізації криміна -
ль ної відповідаль ності дер жа ви, як ос нов ний ар гу мент про тив ників цьо го інсти -
ту ту міжна род ної відповідаль ності в до к т рині, ви гля дає не пе ре кон ли во.

На наш по гляд, во ля на ро ду за своїм гу ман ним смис лом зло чин ною бу ти не
мо же. В про ти леж но му ви пад ку, та ка во ля як зло чин на в ре зуль таті де мо кра тич -
них про це дур по вин на бу ти за кла де на в Кон сти туцію дер жа ви у ви гляді при пу -
щен ня та/або мож ли во с тей і націле ності на вчи нен ня міжна род них зло чинів.

Кримінальність дер жа ви, її по ведінку слід в більшості ви падків пов'язу ва ти з
си ту ацією, ко ли ме ханізм дер жа ви по чи нає діяти по за суспільством, всу пе реч
сподіван ням і сут ності суспільства, аж до во ро жості суспільству. При цьо му,
втілю ю чи свою зло чин ну во лю, впли вові індивіди або прав лячі гру пи та ких
індивідів ек сплу а ту ють мож ли вості дер жа ви. Ви ко ри с то ву ю чи в зло чин них цілях
дер жавні ме ханізми, во ни здатні на да ти волі й інте ре сам на ро ду зло чин ний ха рак -
тер. От же, мо ва мо же йти ли ше про ви димість зло чин ної по ведінки на ро ду.

Оскільки дер жа ва діє в міжна род но му про сторі, подібні транс фор мації в ній
підля га ють по ка ран ню і усу нен ню за для уник нен ня по вто рен ня на далі як такі, що
ут во рю ють за гро зу міжна родній без пеці. Та ким чи ном, йдеть ся про функції
криміна ль но го по ка ран ня та усу нен ня си ту а тив но го криміно ген но го спо лу чен ня
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тих ме ханізмів (у їх кон крет но му фор маті), ор ганів та фізич них осіб, взаємовплив
яких ро бить по ведінку дер жа ви зло чин ною за міжна род ним пра вом. А це, з усією
оче видністю, є однією з ос нов них ха рак те ри с тик інсти ту ту криміна ль ної
відповідаль ності.

Міжна род но-криміно логічний підхід, що ле жить в ос нові інсти ту ту криміна -
ль ної відповідаль ності дер жа ви, і ба га то в чо му виз на чає йо го ефек тивність, ство -
рює мож ли вості виз на чен ня криміно ген ності тих осіб і груп осіб, у чиїх інте ре -
сах здійснюється зло чин на транс фор мація дер жа ви, що при кри вається інте ре са -
ми і во лею на ро ду, точніше ка жу чи, її ви димістю.

При цьо му не обхідно за сте рег ти від по мил ко во го сприй нят тя ви щев ка за ної
міжна род но-пра во вої кон ст рукції як, тра диційної, про по но ва ної в ме жах чин но го
інсти ту ту відповідаль ності дер жа ви за міжна род ним пра вом і міжна род но-пра во -
вої криміна ль ної відповідаль ності фізич них осіб.

Мо ва йде навіть не про про по зицію, а про ре алізацію об’єктив них умов
криміна ль но го по ка ран ня що до дер жа ви шля хом ад рес но го за сто су ван ня
криміна ль ної ре пресії по відно шен ню до дер жав них ор ганів, інсти тутів, ус та нов,
юри дич них і фізич них осіб, що ут во рю ють зло чин ний за міжна род ним пра вом (і,
як пра ви ло, ан ти кон сти туційний за національ ним пра вом) тип по ведінки і дій
дер жа ви.

Зро зуміло, що рушійною си лою ут во рю ва но го зло чин но го за міжна род ним
пра вом спо лу чен ня дер жав них ор ганів та інсти тутів,є мо ти вація індивідів (груп
індивідів), що виз на чається їх інте ре са ми. Втім, втілю ю чи свої інте ре си, во ни на -
да ють ком плекс криміна ль ності дер жав но му ме ханізму, тоб то дер жаві.

По вер та ю чись до чин но го у міжна род но му праві ре жи му подвійної
відповідаль ності, до реч ним з цієї точ ки зо ру є за да ти ся на ступ ним пи тан ням. Як -
що са ме інте ре си і діян ня фізич них осіб (що підля га ють по ка ран ню в криміна ль -
но му за міжна род ним пра вом по ряд ку) втілю ють криміна ль ну сутність події про -
ти прав ності, при своєні та кож і дер жаві, то чо му відповідальність за її на стан ня
по вин на транс фор му ва ти ся в не кримінальні фор ми? І чо му міжна род не пра во, що
ре гу лює міждер жавні відно си ни утакій важ ливій (без пе ковій) сфері ре алізації
відповідаль ності, яка виз на чає ефек тивність цьо го са мо го міжна род но го пра ва,
має пріори тет су во рості фор ми відповідаль ності пе ре кла да ти на індивідів? Ад же
сам факт криміна ль ної за міжна род ним пра вом відповідаль ності фізич них осіб є
виз нан ням зло чин ності діян ня, яке ста ло мож ли вим за вдя ки сфор мо ва но му в са -
мостійну зло чин ну си с те му дер жав но му ме ханізму.

Ще Гу го Гроцій вка зу вав на взаємозв'язок відповідаль ності дер жа ви та
індивіда: «Суспільство, як будь-яка інша дер жа ва, відповідає за вчин ки ок ре мих
гро ма дян, ко ли відсутнє влас не діян ня чи упу щен ня»3.

Цей са мий зв'язок у ви гляді похідної відповідаль ності об грун то ву вав Л.Оп -
пен гейм, по ка зу ю чи, що «бу ду чи пра вом тільки між дер жа ва ми, міжна род не пра -
во має зро би ти кож ну дер жа ву у відо мо му сенсі відповідаль ною за певні, що за -
вда ють шко ди міжна родні дії, вчи нені її гро ма дя на ми або іно зем ця ми»4.

По туж ний гно се о логічний інстру мен тарій міжна род ної криміно логії, за вдя ки
за лу чен ню до про це су пізнан ня міжна род них зло чинів та ких фун да мен таль них
суміжних з пра вом на ук, як ге о політи ка, ге о еко номіка, міжна род на соціологія,
конфлікто логія, куль ту ро логія та ін., ство рює в су час них умо вах мож ли вості для
виз на чен ня ре аль ної сут ності ме ханізмів міжна род них зло чинів, їх ге не зи су, умов
та при чин. Це обу мов лює особ ли ву якість криміна ль ної відповідаль ності дер жа -
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ви, на пов нює но вим змістом по нят тя ви ни, збит ку та інші ка те горії, що виз на ча -
ють її спе цифіку в міжна род них пра вовідно си нах. Вра хо ву ю чи мож ли вості
міжна род ної криміно логії, в ме ханізмі криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви за
міжна род ним пра вом знач на роль по вин на відво ди ти ся самій про це дурі криміна -
ль но го розсліду ван ня, що за та ких умов ро бить цю про це ду ру прицільною та ре -
зуль та тив ною. Зво рот ний зв'язок тут по ля гає у на си ченні міжна род ної криміно -
логії фак тич ним ма теріалом, сте рео ти па ми міжна род них пра во по ру шень,
найбільш не без печ ни ми для міжна род но го ми ру та пра во по ряд ку.

По ряд з ка раль ною та ви хов ною дією од на з го ло вних функцій криміна ль ної
відповідаль ності по ля гає в за побіганні зло чин ності, усу ненні умов і (дер жав них)
ме ханізмів зло чинів. У по ши реній нині у міжна род но му праві кон цепції об'єктив -
ної відповідаль ності ця функція прак тич но відсут ня. У до к т рині, як і в прак тиці,
скла ла ся тен денція до виз нан ня об'єктив ної відповідаль ності за міжна родні пра -
во по ру шен ня, тоб то відповідаль ності за по ру шен ня зо бов'язань не за леж но від ви -
ни, ко ли сам факт по ру шен ня зо бов'язан ня по ро д жує відповідальність. Об'єктив -
на відповідальність знай ш ла закріплен ня у стат тях про відповідальність дер жав,
по чи на ю чи з са мо го прин ци пу відповідаль ності.

Од нак, як що сто сов но міжна род них деліктів та ка кон ст рукція прий нят на, то
віднос но міжна род них зло чинів її без по радність є оче вид ною. Щоб у цьо му пе ре -
ко на тись, до стат ньо оз най о ми тись зі ста ти с ти кою, що ха рак те ри зує не ухиль не
зро с тан ня зброй ної те ро ри с тич ної конфліктності, нар кобізне су, кон тра бан ди
зброї, різних сфер так зва ної па ра еко номіки і т.п. Міжна род на криміно логія ство -
рює ре альні мож ли вості виз на чен ня у цих та інших зло чин них про це сах, що руй -
ну ють міжна род ний мир,ролі та інте ресів дер жа ви. Не зва жа ю чи на те, що міжна -
род не суспільство фор маль но не є ієрархізо ва ним і не ор ганізо ва ним у влад но му
відно шенні на кшталт дер жа ви, во но пред став ляє єди ну соціаль ну ме -
гацілістність, що по тре бує без печ но го роз вит ку, умо ви яко го знач ною мірою виз -
на ча ють ся відповідною по ведінкою дер жав.

Ад же не ви пад ко во в історії міжна род но го пра ва ма ють місце фак ти, ко ли за
найбільш істот ни ми за гро за ми світовій спільноті ви на як еле мент пра во по ру шен -
ня за уча с тю дер жа ви пе ред ба чається міжна род ни ми до го во ра ми. У Кон венції
про по пе ре д жен ня зло чи ну ге но ци ду і по ка ран ня за ньо го 1948 ро ку го во рить ся:
«У цій Кон венції ге но цид оз на чає будь-яке з на ступ них діянь, що вчи не не з
наміром ... » (ст. 2). У якості іншо го при кла ду мож на на ве с ти стат тю 54 По ло жен -
ня про за ко ни та зви чаї су хо пут ної війни 1907 ро ку, згідно якої підля гає пе -
ресліду ван ню «вся ке на вмис не за хоп лен ня, зни щен ня або по шко д жен ня» куль -
тур них та істо рич них цінно с тей. У арбітражній прак тиці та кож ма ли місце ви пад -
ки по си лань на ви ну. У відо мо му рішенні Же невсь ко го арбітра жу у справі фре га -
та «Ала ба ма» в якості підста ви відповідаль ності бу ло виз на но відсутність на леж -
ної тур бо ти. У ок ремій думці у справі про інци дент в про тоці Кор фу суд дя Міжна -
род но го Су ду ООН С.Б. Кри лов, ствер д жує, що для виз нан ня дер жа ви
відповідаль ною не обхідно вста но ви ти не тільки факт об'єктив но го по ру шен ня
норм міжна род но го пра ва, але й « злу во лю » дер жа ви або, при наймні, вин не упу -
щен ня 5.

Ав то ри тет ною є по зиція відо мо го у світі ук раїнсько го юри с та- міжна род ни ка
В.А. Ва си лен ка, який, дослідив ши да ну про бле му, дійшов вис нов ку: «Та ким чи -
ном ви на дер жа ви яв ляє со бою не фікцію і умовність, а є ре альністю та умо вою
для кваліфікації її по ведінки як міжна род но го пра во по ру шен ня»6.
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Ви на виз на ва лась еле мен том міжна род но го пра во по ру шен ня й інши ми на -
уков ця ми, які зай ма ли ся аналізом про бле ми відповідаль ності: Г.І. Тункіним, Д.Б.
Левіним, П. Курісом, Ю.М. Ко ло со вим, В.А. Ма зо вим, Ю.В. Пе т ровсь ким.

Цю по зицію поділя ли й західні вчені А. Фер д росс, Г. Дам, Л. Оп пен гейм та ін.
Ос танній, зо к ре ма, вва жав, що дія дер жа ви не є міжна род ним пра во по ру шен ням,
«як що во нав чи не на не на вмис но, не злісно і без зло чин но го нед баль ст ва».

Втім, слід виз на ти, що в до к т рині дум ки з при во ду обов'яз ко вості кваліфікації
ви ни дер жа ви розділи лись і, як уже бу ло ска за но,домінує точ ка зо ру при хиль -
ників кон цепції об'єктив ної відповідаль ності7.

Про те, в умо вах ес ка лації міжна род ної конфліктності та міжна род ної зло чин -
ності мож ли вості міжна род ної криміно логії пе ред ба ча ють на пов нен ня кон цепції
криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви і спо лу че них з нею кваліфікаційних ка те -
горій (ви ни, мо ти вації, наміру, збит ку та ін.) ре аль ним міжна род ним змістом8.

У су час них умо вах сутність влад них відно син суттєвих змін не за зна ла, то му
виз на чен ня ви ни дер жа ви, ме ханізми фор му ван ня її «злої волі» пе ред ба чає кон -
кре ти зацію відповідаль ності, якої мож на до сяг ти в по ряд ку криміна ль но го за
міжна род ним пра вом впро ва д жен ня при ак тив но му ви ко ри с танні міжна род но-
криміно логічних за собів і мож ли во с тей.

Ідею криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви не слід приміти зу ва ти, про во дя -
чи па ра лелі з криміна ль ним по ка ран ням індивіда. Криміна ль на відповідальність
і по ка ран ня – по нят тя не то тожні навіть у внутрішньо му праві, а в міжна род но му
праві – тим па че9. Криміна ль на за міжна род ним пра вом відповідальність як
міжна род не за су д жен ня, ви яв гань би що до вин ної у вчи ненні міжна род но го зло -
чи ну дер жа ви і як вид міжна род но го при му су шир ше за по ка ран ня, яке є однією
із форм ви я ву криміна ль ної відповідаль ності. По за сумнівом, криміна ль не по ка -
ран ня пов'язується на сам пе ред із фізич ною осо бою. Звідси при зна чен ня криміна -
ль ної відповідаль ності дер жа ви на сам пе ред по ля гає в то му, щоб виз на чи ти фізич -
них осіб, які вчи ни ли та/або в інте ре сах яких вчи не но діян ня, інкриміно ва не
міжна род ним співто ва ри ст вом певній дер жаві і кваліфіко ва не міжна род ним
співто ва ри ст вом як та ке, що за гро жує міжна род но му ми ру і без пеці. Це пе ред ба -
чає на си ченість інсти ту ту криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви міжна род ним
криміна ль но- про це су аль ним змістом, од нак зовсім не оз на чає по вер нен ня на
«вихідну по зицію» до криміна ль ної відповідаль ності за міжна род ним пра вом ли -
ше індивіда.

Сутнісною ха рак те ри с ти кою криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви є по роч -
ний симбіоз, ко ли фізичні осо би, в інте ре сах яких відбу вається зло чин на по -
ведінка дер жа ви, по за відповідни ми криміна ль но де фор мо ва ни ми дер жав ни ми
ме ханізма ми та ор га на ми ре алізу ва ти свої зло чинні цілі не змог ли б. Криміна ль -
на відповідальність дер жа ви пе ред ба чає усу нен ня її враз ли вості до подібно го ро -
ду криміна ль них транс фор мацій у всьо му ком плексі еле ментів, що ство рю ють об -
ла ш ту ван ня цієї дер жа ви.

Інши ми сло ва ми, мо ва йде про те, що са ме інсти тут криміна ль ної відповідаль -
ності дер жа ви є найбільш ефек тив ним в пе ре шко д жанні ви ник нен ню фе но ме ну
«злої волі» дер жа ви.

Роль волі дер жа ви як ка те горії, що є пер вин но міжна род но-пра во вою, за пе ре -
чу ва ти важ ко, оскільки міжна род не пра во як унікаль на пра во ва си с те ма фор -
мується в ре зуль таті уз го д жен ня воль дер жав 10.

Але ар гу мен ту ю чи мож ливість ви ни дер жа ви на явністю у неї волі, бу ло б не -
спра вед ли вим обійти ува гою й до сить ва гомі до во ди тих на уковців, які в криміна -
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ль но му про цесі апе лю ють до волі індивіду аль ної. Так, ще Р. Філлімор що до
криміна ль но го по ка ран ня дер жа ви пи сав: «Криміна ль не пра во має спра ву з
фізич ни ми осо ба ми – істо та ми, що мис лять, ма ють по чут тя, во лю. Юри дич на
осо ба, су во ро ка жу чи, не має цих ат ри бутів, хо ча че рез пред став ництво і си с те му
уп равління во ля пев них індивідів роз гля дається як во ля кор по рацій, але ли ше для
пев них цілей. Для то го, щоб бу ла підста ва для за сто су ван ня криміна ль но го за ко -
ну, не обхідна індивіду аль на во ля. Во ля, що ви ра жається че рез пред став ництво, не
на дає підстав для за сто су ван ня криміна ль но го за ко ну» 11.

Од нак уваж на оцінка цих ар гу ментів, що най мен ше, усу ває їх ка те го ричність.
По-пер ше, по важ ний ав тор не за пе ре чує са му мож ливість транс фор мації волі

індивідів у во лю дер жа ви. По-дру ге, зло чин на («зла») во ля індивідів втілюється в
во лю дер жа ви, як пра ви ло, не че рез легітимні ме ханізми де мо кра тич но го пред -
став ництва, а у ви пад ках, ко ли ці ме ханізми за зна ють пев но го (криміна ль но го)
пе ре ро д жен ня і от ри му ють здатність втілю ва ти во лю індивідів, що пе ред ба чає
зло чин ну по ведінку дер жа ви.

От же, інсти тут криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви по кли ка ний усу ну ти
са му цю схильність дер жав них ме ханізмів транс фор му ва ти ся і ре алізо ву ва ти
«злу» во лю індивідів. Йдеть ся на сам пе ред про ліквідацію (як фор му криміна ль -
но го по ка ран ня) тих еле ментів та ор ганів дер жа ви,а, мож ли во, і всієї дер жав ної
ма ши ни в ціло му, які за зна ли криміна ль ної де фор мації і ви я ви ли здатність втілю -
ва ти зло чинні інте ре си і наміри впли во вих індивідів.

Послідо вник Р. Філлімо ра П. Дрост, ви хо дя чи з кон цепції, що роз гля дає дер -
жа ву як фікцію, та кож відки дає мож ливість криміна ль ної відповідаль ності дер -
жа ви за міжна род ним пра вом. Мож ливість по ка ран ня дер жа ви, на дум ку П. Дро -
с та, юри дич но і прак тич но ви клю чається. Уря ди ж мо жуть і по винні бу ти по ка -
рані, як що міжна род ний пра во по ря док бу де пе ред ба ча ти здійснен ня криміна ль ної
юс тиції12.

Але, до пу с ка ю чи ре альність криміна ль ної відповідаль ності уря ду пев ної дер -
жа ви в умо вах «фікції» цієї дер жа ви, слід ро зуміти, що по за пев ним чи ном транс -
фор мо ва них (під зло чинні цілі) дер жав них ме ханізмів діян ня уря ду, які б слу гу -
ва ли підста вою для йо го криміна ль ної відповідаль ності за міжна род ним пра вом,
на вряд чи бу ли б мож ливі.

От же, пи тан ня криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви і з цієї точ ки зо ру ба -
га то в чо му но сить міжна род но-криміно логічний зміст, пов'яза ний зі вста нов лен -
ням влас не зло чин но го ме ханізму, рушійних інте ресів фізич них осіб, що впли ва -
ють на зло чин ну по ведінку дер жа ви і т.п.

За цих умов по іншо му слід підхо ди ти і до виз на че но го ще Г. Гроцієм обов'яз -
ку дер жа ви ка ра ти за зло чин. Ф.Ф. Мар тенс, сліду ю чи Г. Гроцію, вка зу вав, що
відповідальність дер жа ви (за міжна род ним пра вом – прим. В.А.) ви ни кає ли ше в
разі відмо ви по ка ра ти вин но го13.

Од нак, як що са ма дер жа ва, її ор га ни та ме ханізми виз на чені як зло чинні, по -
кла да ти на неї та ку функцію є не прий нят ним. Криміна ль на відповідальність
індивідів по вин на в та ких ви пад ках на ста ва ти за міжна род ним пра вом у рам ках
криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви.

За пе ре чен ня що до кон цепції криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви знач ною
мірою бу ду ють ся на те орії єдності шляхів роз вит ку пра ва.

Так Д. Ан ци лотті вва жав, що те орія, за якою по ка ран ня відрізняється від
відшко ду ван ня збитків, фор мується тоді, ко ли дер жа ва ви я ви ла ся здат ною узя ти
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на се бе функції за хи с ту об'єктив но го пра ва, «от же на стадії роз вит ку, якої міжна -
род не пра во ще не до сяг ло і, мож ли во, ніко ли не до сяг не»14.

Де що оп тимістичніше що до пер спек тив за про ва д жен ня криміна ль ної
відповідаль ності дер жа ви був на ла ш то ва ний інший при хиль ник те орії єдності
роз вит ку пра ва, про фе сор Р. Ба де ван. У 30-ті ро ки ХХ століття він вка зу вав: «Без -
сумнівно, що ці по гля ди забіга ють да ле ко впе ред у порівнянні з нині діючим пра -
вом»15. 

Нині міжна род не співто ва ри ст во як соціаль ний суб'єкт міжна род но го пра ва
так са мо не во лодіє ат ри бу та ми дер жа ви, але во но як і дер жа ва во лодіє пра вом на
мир і без пе ку, яке в ми ну ло му по ча с ти за без пе чу ва лось за ра ху нок jus ad bellum.

В умо вах на си чен ня міжна род но го про сто ру про тестністю і на силь ниць кою
конфліктністю по тре ба в (криміна ль но му) по ка ранні дер жав, що «за ви ни ли» та їх
лідерів з пре тензіями на за без пе чен ня міжна род ної без пе ки все частіше ре -
алізується стихійно че рез фор му ван ня ко аліцій. Так, на при клад, відбу ва ло ся в
Юго славії, Аф ганістані, Іра ку, Лівії, мож ли во – в Сирії і т.ін.

Інсти тут криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви по кли ка ний ви ве с ти цю не -
без печ ну тен денцію із зо ни стихійності, пе ре шко ди ти фак то ру пра ва си ли в
міжна род них відно си нах.

І в цьо му сенсі цей інсти тут є особ ли во ак ту аль ним що до знач ної кількості
країн,у яких інте ре си ве ли ко го при ват но го бізне су сла бо спо лу чені з інте ре са ми
на родів. Звідси по си люється важ ли ва для кри зо во го міжна род но го співто ва ри ст -
ва соціаль на функція криміна ль ної відповідаль ності дер жа ви з її націленістю на
усу нен ня умов соціаль но го конфлікту.

Та ким чи ном криміна ль на відповідальність дер жа ви пе ред ба чає кон крет ну і
жор ст ку криміна ль но-про це су аль ну про це ду ру виз на чен ня об'єктів міжна род ної
криміна ль ної ре пресії та її по даль шо го за сто су ван ня, орієнту ю чись не тільки на
зло чин них по са до вих осіб, інсти ту ти та ор га ни дер жа ви, але на сам пе ред, на ме -
ханізми їх транс фор мації у стан, що ре зуль тат є зло чин на по ведінка дер жа ви в
міжна род них взаємодіях. Ефек тивність та кої про це ду ри знач ною мірою за без пе -
чується мож ли во с тя ми та інстру мен тарієм міжна род ної криміно логії.
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УДК 341. 215

М. І. ОТ РОШ

ЗА ВДАН НЯ І КОМ ПЕ ТЕНЦІЯ ПАПСЬ КИХ РАД 
ЯК ОСОБ ЛИ ВИХ ВІДОМСТВ РИМСЬ КОЇ КУРІЇ

Досліджується діяльність нині існу ю чих 11 Папсь ких рад – відомств Римсь кої
курії, у ком пе тенції яких зна хо дять ся особ ливі, пов’язані з цер ков ним жит тям функції,
виз на чені Римсь ким Па пою як пріори тетні. На чолі кож ної Папсь кої ра ди стоїть кар -
ди нал або архієпи с коп як пре зи дент. Папські ра ди ви ко ну ють свої обов’яз ки від імені і
вла дою Вер хов но го Пон тифіка. 

Клю чові сло ва: Папсь ка ра да у спра вах ми рян, Папсь ка ра да зі спри ян ня хри с ти -
янській єдності, Папсь ка ра да у спра вах сім’ї, Папсь ка ра да «Спра вед ливість і мир»,
Папсь ка ра да «Cor Unum», Папсь ка ра да з па с тирсь кої ро бо ти се ред мігрантів і по до -
ро жу ю чих, Папсь ка ра да з па с тир ст ва для працівників охо ро ни здо ров’я, Папсь ка ра -
да з тлу ма чен ня за ко но дав чих текстів, Папсь ка ра да з міжрелігійно го діало гу, Папсь -
ка ра да з куль ту ри, Папсь ка ра да з ма со вих ко мунікацій.

От рош М.И. За да чи и ком пе тен ция Пап ских со ве тов как осо бых ве домств
Рим ской ку рии

Ис сле ду ет ся де я тель ность ны не су ще ст ву ю щих 11 Пап ских со ве тов – ве домств
Рим ской ку рии, в ком пе тен ции ко то рых на хо дят ся осо бые, свя зан ные с цер ков ной жиз -
нью функ ции, оп ре де ля е мые Рим ским Па пою в ка че ст ве при ори тет ных. Во гла ве каж -
до го Пап ско го со ве та сто ит кар ди нал или ар хи епи с коп в ка че ст ве пре зи ден та. Пап -
ские со ве ты ис пол ня ют свои обя зан но с ти от име ни и вла с тью Вер хов но го Пон ти фи -
ка.

Клю че вые сло ва: Пап ский со вет по де лам ми рян, Пап ский со вет по со дей ст вию
хри с ти ан ско му един ст ву, Пап ский со вет по де лам се мьи, Пап ский со вет «Спра вед ли -
вость и мир», Пап ский со вет «Cor Unum», Пап ский со вет по па с тырь ской ра бо те сре -
ди ми г ран тов и пу те ше ст ву ю щих, Пап ский со вет с па с тырь ства для ра бот ни ков
здра во о хра не ния, Пап ский со вет по ком мен ти ро ва нию за ко но да тель ных тек с тов, Пап -
ский со вет по меж ре ли ги оз но му ди а ло гу, Пап ский со вет по куль ту ре, Пап ский со вет по
мас со вым ком кни ка ци ям.

Otrosh Michael. The tasks and competence of the of the Roman Curia
The article is devoted to the research of the activities of the eleven currently existing 11

Papal Councils. The Pontifical Councils as special departments of the Roman Curia have
competences, related to the special functions of the church life, which are defined by the Pope
as priorities. Each Pontifical Council is headed by the Cardinal or Archbishop as a President.
The Pontifical Councils carry out their ministry on behalf of the Supreme Pontiff.

Key words: the Pontifical Council for the Laity, the Pontifical Council for Promoting
Christian Unity, the Pontifical Council for the Family, the Pontifical Council "Justice and
Peace", the Pontifical Council «Cor Unum», the Pontifical Council for the Pastoral Care
of Migrants and Itinerant People, the Pontifical Council for Health Care Workers, the
Pontifical Council for the Interpretation of Legislative texts, the Pontifical Council for
Interreligious Dialogue Pontifical Council for Culture, the Pontifical Council for
Communications.

В рам ках досліджен ня місця і ролі Ка то лиць кої Церк ви у міжна род но му пра -
во по ряд ку та особ ли во с тей міжна род ної пра во суб’єктності Свя то го Пре сто лу як
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ви що го керівно го ор га ну Ка то лиць кої Церк ви, носія ду хов но го і світсько го су ве -
реніте ту, вар то за ува жи ти, що під терміном «Свя тий Пре стол» (Sancta Sedes) або
«Апо с тольсь кий Пре стол» (Sedes Apostolica) згідно з ка но ном 361 Ко дек су ка -
нонічно го пра ва (ККП) 1983 р. ро зуміється не ли ше єпи с копсь ка ка фе д ра Римсь -
ко го Па пи, тоб то Римсь кий Пон тифік, а та кож і Дер жав ний (Папсь кий) се к ре -
таріат та інші ус та но ви (кон гре гації, су ди то що) Римсь кої курії, як що з са мої суті
спра ви або з кон тек с ту не вип ли ває інше1. В той же час, ви ща, по вна, без по се ред -
ня, все ленсь ка і ор ди нар на вла да у Ка то лицькій Церкві на ле жить ли ше Папі
Римсь ко му (ККП, ка но ни 331-335)2, який здійснює своє па с тирсь ке служіння з
уп равління Церк вою за до по мо гою ус та нов Римсь кої курії, до яких відно сять ся
та кож і Папські ра ди3.

У ком пе тенції Папсь ких рад як відомств 4-го рівня Римсь кої курії зна хо дять -
ся особ ливі, пов’язані з цер ков ним жит тям функції, виз на чені Римсь ким Па пою
як пріори тетні. Папські ра ди ви ко ну ють свої обов’яз ки від імені і вла дою Вер хов -
но го Пон тифіка. В да ний час існує 11 Папсь ких рад4. На чолі кож ної Папсь кої ра -
ди стоїть кар ди нал або архієпи с коп як пре зи дент. Як пра ви ло, їхні най б лижчі
помічни ки – се к ре тар і віце-се к ре тар. Чле на ми Папсь ких рад зви чай но яв ля ють -
ся пред став ни ки єпи с ко па ту; участь ми рян у діяль ності рад до пу с кається, од нак
домінує в них ду хо вен ст во. Зустрічі членів Папсь ких рад відбу ва ють ся на ре гу -
лярній ос нові, в то му числі на пле нар них асам б ле ях. Чле ни Папсь ких рад при зна -
ча ють ся на пев ний термін (як пра ви ло, на 5 років) або згідно з ок ре мим роз су дом
Па пи на інший термін.

Усі Папські ра ди ви ник ли у другій по ло вині ХХ ст. Де які з них (Папсь ка ра да
у спра вах ми рян і Папсь ка ра да зі спри ян ня хри с ти янській єдності) ут во ри ли ся з
се к ре таріатів, за сно ва них у ході підго тов ки ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру5. Інші бу ли
вста нов лені апо с тольсь кою кон сти туцією па пи Пав ла VI Regimini Ecclesiae
universae від 15. 08.1967 р.6 Па па Іоанн Пав ло ІІ за сну вав декілька Папсь ких рад
як аб со лют но но вих відомств (Папські ра ди з па с тир ст ва для працівників охо ро -
ни здо ров’я, з вит лу ма чен ня за ко но дав чих текстів, з куль ту ри) або підви щив уже
існу ючі се к ре таріати до ран гу Папсь ких рад (Папські ра ди зі спри ян ня хри с ти -
янській єдності, у спра вах сім’ї, «Спра вед ливість і мир», з ма со вих ко мунікацій).
Роз г ля не мо те пер ок ре мо ком пе тенцію кож ної Папсь кої ра ди. 

Папсь ка ра да у спра вах ми рян (ла тинсь кою (лат.) Pontificium consilium pro
laicis, італійською (італ.) Pontificio consiglio per i laici) ста вить ме тою своєї діяль -
ності роз ви ток і ко ор ди націю апо с толь ст ва ми рян на всіх рівнях шля хом
взаємодії з міжна род ни ми об’єднан ня ми, національ ни ми ра да ми і різни ми гру па -
ми ми рян, які бе руть участь у «Ка то лицькій дії»7. Діяльність ра ди здійснюється
на ос нові відповідних до ку ментів ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру і апо с тольсь ко го звер -
нен ня Christifideles laici (1988 р.)8.

Пер ша спро ба ство рен ня спеціаль но го ор га ну у Римській курії, який
відповідав би за ко ор ди націю ру ху ми рян, відно сить ся до 1908 р., ко ли па па Пій Х
у ході куріаль ної ре фор ми апо с тольсь кою кон сти туцією Sapienti consilio виз на чив
у ком пе тенції Кон гре гації со борів «дис ципліну світсько го ду хо вен ст ва і хри с ти -
янсь ко го на ро ду»9. Постійно зро с та ю че зна чен ня «Ка то лиць кої дії» у ро ки, що
пе ре ду ва ли ІІ Ва ти кансь ко му со бо ру, ста ло спо ну каль ним мо ти вом для більш
фор маль но го виз нан ня апо с толь ст ва ми рян на са мо му со борі. Про по зиція про
ство рен ня ок ре мо го се к ре таріату для ми рян як підрозділу Римсь кої курії, що
місти лась у со бор но му де к реті Apostolicam actuositatem, бу ла ре алізо ва на шля хом
motu proprio па пи Пав ла VI Catholicam Christi Ecclesiam від 6.01.1967 р. У цьо му
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до ку менті виз на чені цілі та струк ту ра но во го Сonsilium de laicis (Ра да у спра вах
ми рян), за сно ва но го у по ряд ку ек с пе ри мен ту на 5-річний термін. Апо с тольсь кою
кон сти туцією Regimini Ecclesiae universae від 15. 08.1967 р. ця ра да бу ла вклю че -
на до скла ду Римсь кої курії, а motu proprio Apostolatus peragendi від
10.12.1976 р.10 во на бу ла пе ре тво ре на у Папсь ку ра ду у спра вах ми рян, ство ре ну
повністю за мо дел лю римсь кої кон гре гації. Апо с тольсь ка кон сти туція па пи Іоан -
на Пав ла ІІ Pastor bonus від 28. 06.1988 р., відповідно до якої бу ла про ве де на ос -
тан ня за галь на ре фор ма Римсь кої курії, виз на чи ла такі цілі та за вдан ня у діяль -
ності Папсь кої ра ди у спра вах ми рян: на ди ха ти і підтри му ва ти ми рян з тим, щоб
во ни бра ли участь у житті і місії Церк ви у вла с ти вий їм спосіб (як в індивіду аль -
но му по ряд ку, так і в якості членів різних об’єднань), перш за все з ме тою
здійснен ня їх особ ли во го служіння – на пов ню ва ти зем ний по ря док ре чей єван -
гельсь ким ду хом; ко ор ди ну ва ти діяльність міжна род них кон гресів і ке ру ва ти їх
ро бо тою то що. До сфе ри без по се ред ньої ком пе тенції Папсь кої ра ди у спра вах ми -
рян відно сять ся роз гляд усіх пи тань, пов’яза них з об’єднан ня ми ми рян, за сну ван -
ня об’єднань міжна род но го ха рак те ру, а та кож їх офіційне схва лен ня і виз нан ня
їхніх ста тутів; од нак при цьо му зберігається відповідна ком пе тенція Дер жав но го
се к ре таріату Ва ти ка ну. У тих пи тан нях, що сто су ють ся третіх ор денів ми рян, роз -
гля ду ра ди підля гає ли ше сфе ра їх апо с тольсь кої діяль ності.

Папсь ка ра да зі спри ян ня хри с ти янській єдності (лат. Pontificium consilium
ad unitatem christianorum fovendam, iтал. Pontificio consiglio per la promozione
dell’unitа dei cristiani) сприяє зміцнен ню еку менічно го ду ху в Ка то лицькій Церкві
згідно з де к ре том ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру Unitatis redintegratio11, а та кож роз ви -
ває діалог і співробітництво з інши ми хри с ти янсь ки ми Церк ва ми і цер ков ни ми
гро ма да ми. У ході підго тов ки ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру по ряд з інши ми комісіями
шля хом motu proprio па пи Іоан на ХХІІI Superno Dei nutu від 5.06.1960 р. був ство -
ре ний Се к ре таріат з єдності хри с ти ян. Під час со бор них сесій цей се к ре таріат
(підви ще ний у 1962 р. до ран гу со бор ної комісії) на да вав хри с ти я нам-не ка то ли -
кам інфор мацію про со бор, за про шу вав за до ру чен ням Па пи спо с терігачів від
інших Цер ков і цер ков них гро мад, а та кож роз роб ляв і пред став ляв на со борі
схему з еку менізму (прий ня ту у ви гляді де к ре ту Unitatis redintegratio від
21.11.1964 р.).

По закінченні ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру па па Пав ло VI motu proprio Finis
Concilio від 3.01.1966 р. за твер див цей се к ре таріат як постійне відом ст во Римсь -
кої курії. Ре фор ма Римсь кої курії 1967 р. ос та точ но виз на чи ла обов’яз ки і склад
се к ре таріату, во ни бу ли підтвер д жені па пою Іоан ном Пав лом ІІ в апо с тольській
кон сти туції Pastor bonus, якою се к ре таріат пе ре тво рю вав ся з 1.03.1989 р. у Папсь -
ку ра ду зі спри ян ня хри с ти янській єдності.

Ця ра да піклується пра виль ним вит лу ма чен ням еку менічних прин ципів і їх
прак тич ною ре алізацією, сприяє ор ганізації національ них і міжна род них
зустрічей, націле них на до сяг нен ня єдності хри с ти ян, при зна чає ка то лиць ких
спо с терігачів на міжхри с ти янські зустрічі та кон гре си і за про шує спо с терігачів
від інших Цер ков і цер ков них гро мад на ка то лицькі за хо ди. Ра да тісно співпра цює
з Кон гре гацією віров чен ня і Кон гре гацією у спра вах Східних Цер ков. При раді та -
кож діє за сно ва на 22.10.1974 р. особ ли ва Комісія з релігійних зно син з юдаїзмом.

Папсь ка ра да у спра вах сім’ї (лат. Pontificium consilium pro familia, італ.
Pontificio consiglio per la familia) бу ла за сно ва на шля хом motu proprio па пи Іоан на
Пав ла ІІ Familia a Deo institute від 9.05.1981 р. як на ступ ни ця за сно ва но го
11.01.1973 р. Папсь ко го коміте ту у спра вах сім’ї. До за вдань ра ди вхо дить, перш
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за все, па с тирсь ке піклу ван ня про сім’ї, а та кож по глиб лен ня і роз ви ток вчен ня
про сім’ю і йо го по пу ля ри зація за до по мо гою відповідної ка те хи зації.

Ра да ку рує діяльність різних інсти тутів і об’єднань віру ю чих, за вдан ням яких
є служіння бла гу сім’ї, при цьо му, од нак, не втру ча ю чись у сфе ру ком пе тенції
Папсь кої ра ди у спра вах ми рян.

Папсь ка ра да «Спра вед ливість і мир» (лат. Pontificium consilium de iustitia
et pace, iтал. Pontificio consiglio della giustizia e della pace) спо чат ку бу ла за сно ва -
на па пою Пав лом VI шля хом motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam від
6.01.1967 р. як Дослідниць ка комісія «Iustitia et pax» («Спра вед ливість і мир») у
складі Папсь кої ра ди у спра вах ми рян. За вдан ня діяль ності комісії – «спри я ти, з
од но го бо ку, про гре су бідних країн і за охо чу ва ти соціаль ну спра вед ливість між
на ро да ми, а з іншо го бо ку, до по ма га ти сла бо роз ви не ним країнам пра цю ва ти са -
мим за ра ди влас но го роз вит ку». 14.12.1976 р. шля хом motu proprio Iustitiam et
pacem па па Пав ло VI пе ре тво рив комісію «Iustitia et pax» в ав то ном ну Папсь ку
комісію у струк турі Римсь кої курії, а 28.06.1988 р. кон сти туцією Pastor bonus папа
Іоанн Пав ло ІІ ство рив з неї Папсь ку ра ду «Спра вед ливість і мир».

За вдан ня ми діяль ності ра ди є роз ви ток соціаль но го вчен ня Ка то лиць кої Церк -
ви, збір інфор мації і ре зуль татів досліджень що до про блем спра вед ли вості і ми ру,
про гре су на родів і прав лю ди ни, тур бо та про те, щоб се ред на родів фор му ва лась
відповідальність у справі зміцнен ня ми ру, на сам пе ред за до по мо гою Всесвітніх
днів ми ру.

Папсь ка ра да «Cor Unum» (лат. Pontificium consilium «Cor Unum», iтал.
Pontificio consiglio «Cor Unum») бу ла за сно ва на па пою Пав лом VI (Amoris officio
від 15.07.1971 р.) з ме тою роз вит ку хри с ти янсь кої солідар ності і про гре су люд ст -
ва. Папсь ка ра да «Cor Unum» (дослівно «Єди не сер це») бу ла за твер д же на як
відом ст во Римсь кої курії кон сти туцією па пи Іоан на Пав ла ІІ Pastor bonus від
28.06.1988 р. За вдан ня діяль ності ра ди – за охо чу ва ти віру ю чих до свідчен ня єван -
гельсь кої лю бові, спри я ти ініціати вам ка то лиць ких ор ганізацій, які праг нуть до -
по ма га ти нуж ден ним на ро дам, а та кож ко ор ди ну ва ти ці ініціати ви.

До скла ду ра ди вхо дять 2 ав то номні струк ту ри: за сно ва ний 22.02.1984 р. Фонд
Іоан на Пав ла ІІ для пу с телі Са хель, який го тує фахівців для про тидії за сусі і роз -
пов сю д жен ню пу с тель, а та кож до по ма гає жерт вам за су хи; і за сно ва ний
13.02.1992 р. Фонд «Populorum progression», ство ре ний для еко номічно го спри ян -
ня роз вит ку найбідніших сільських гро мад Ла тинсь кої Аме ри ки.

Папсь ка ра да з па с тирсь кої ро бо ти се ред мігрантів і по до ро жу ю чих (лат.
Pontificium consilium de spirituali migrantium atque itinerantium cura, iтал. Pontificio
consiglio della pastorale per i migranti e gli itinerari) фор маль но ут во ре на Апо с -
тольсь кою кон сти туцією па пи Іоан на Пав ла ІІ Pastor bonus від 28.06.1988 р., од -
нак на пря ми її діяль ності ма ють до сить дов гу історію. Па с тирські про бле ми, що
ви ник ли внаслідок ве ли ко го по то ку біженців і мігрантів після Дру гої світо вої
війни, спо ну ка ли па пу Пія ХІІ за сну ва ти у 1952 р. Вер хов ну ра ду з пи тань
еміграції і Вер хов ну ра ду «Apostolatus maris». У 1958 р. бу ла за сно ва на Вер хов на
ра да «Apostolatus aeris», а в 1965 р. па па Пав ло VI за сну вав Се к ре таріат
«Apostolatus nomadum». У 1970 р. усі ці ус та но ви бу ли об’єднані па пою Пав -
лом VI у Папсь ку комісію з па с тирсь кої ро бо ти у сфері міграції і ту риз му (motu
proprio від 19.03.1970 р. Apostolicae caritatis). Ця комісія зай ма лась пи тан ня ми па -
с тирсь кої діяль ності се ред мігрантів, біженців, мо ряків, пер со на лу авіа- і ав то пе -
ре ве зень, па са жирів, па лом ників і ту ристів. У 1988 р. кон сти туцією Pastor bonus
комісія бу ла пе ре тво ре на у Папсь ку ра ду з па с тирсь кої ро бо ти се ред мігрантів і
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по до ро жу ю чих. Ра да бе ре ак тив ну участь в ор ганізації і про ве денні за сно ва но го у
1952 р. за роз по ря д жен ням па пи Пія ХІІ Всесвітньо го тиж ня мігрантів і біженців.
Рішен ням па пи Бе не дик та XVI від 11.03.2006 р. керівництво Папсь кою ра дою з
па с тирсь кої ро бо ти се ред мігрантів і по до ро жу ю чих бу ло пе ре да но пре зи ден ту
Папсь кої ра ди «Спра вед ливість і мир».

Папсь ка ра да з па с тир ст ва для працівників охо ро ни здо ров’я (лат.
Pontificium consilium pro valetudinis administris, iтал. Pontificio consiglio della pas-
torale per gli operatori sanitari) діє у та ко му ста тусі з 1988 р. До цьо го, зо к ре ма у
1985 р., па па Іоанн Пав ло ІІ motu proprio Dolentium hominum за сну вав у складі
Папсь кої ра ди у спра вах ми рян Комісію з па с тир ст ва для працівників охо ро ни
здо ров’я, ме тою діяль ності якої бу ли виз на чені за охо чен ня і роз ви ток ініціатив
міжна род них ка то лиць ких ор ганізацій; по глиб лен ня і по пу ля ри зація вчен ня і
підходів Ка то лиць кої Церк ви до пи тань здо ров’я для їх по даль шо го вкорінен ня у
ме дичній прак тиці то що. У 1988 р. кон сти туцією па пи Іоан на Пав ла ІІ Pastor
bonus комісія бу ла пе ре тво ре на у Папсь ку ра ду з па с тир ст ва для працівників охо -
ро ни здо ров’я.

Папсь ка ра да з тлу ма чен ня за ко но дав чих текстів (лат. Pontificium
consilium de legume textibus, iтал. Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi
legislativi) діє у та ко му ста тусі з 1988 р. і та кож має свою пе редісторію. Motu
proprio Cum iuris canonici па па Бе не дикт XV за сну вав у 1917 р. особ ли ву Комісію
з тлу ма чен ня Ко дек су ка нонічно го пра ва, яка бу ла ска со ва на зі ство рен ня па пою
Іоан ном ХХІІІ у 1963 р. Папсь кої комісії з пе ре гля ду Ко дек су ка нонічно го пра ва
(ККП) 1917 р. Після ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру ця комісія відповіда ла за ав тен тич -
не тлу ма чен ня со бор них до ку ментів і про во ди ла ро бо ту з пе ре гля ду ККП 1917 р.
у світлі після со бор но го бо го слов’я і за ко но дав ст ва. Після за твер д жен ня ККП
1983 р. па па Іоанн Пав ло ІІ motu proprio від 2.01. 1984 р. Recognito iuris canonici
Codice ство рив но ву Папсь ку комісію з ав тен тич но го тлу ма чен ня ККП. У 1988 р.
кон сти туцією Pastor bonus ця комісія бу ла пе ре тво ре на в Папсь ку ра ду з тлу ма чен -
ня за ко но дав чих текстів.

Крім первісної функції да ва ти ав тен тич не тлу ма чен ня універ саль них за конів
Церк ви, підтвер д же не ав то ри те том Па пи, ця ра да по вин на бу ла на да ва ти до по мо -
гу іншим відом ст вам Римсь кої курії, щоб де к ре ти та інструкції, що публіку ють ся
ни ми, не тільки відповіда ли чин ним юри дич ним нор мам, але й бу ли скла дені в
зро зумілій і ко ректній юри дичній формі. Після прий нят тя у 1990 р. Ко дек су ка -
нонів Східних Цер ков ра да от ри ма ла ви ключ ну ком пе тенцію ав тен тич но го тлу ма -
чен ня цьо го ко дек су, а та кож за галь них за конів для всіх Східних Цер ков.

Папсь ка ра да з міжрелігійно го діало гу (лат. Pontificium consilium pro
dialogo inter religiones, iтал. Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso) яв -
ляється істо рич ною спад коємни цею Се к ре таріату для не хри с ти ян, за сно ва но го
па пою Пав лом VI на ос нові бре ве Progrediente Concilio від 19.05.1964 р. Про грам -
ним до ку мен том у першій фазі діяль ності се к ре таріату ста ла ен цикліка Пав ла VI
Ecclesiam suam від 6.08.1964 р. Юри дичні функції і струк ту ра се к ре таріату бу ли
виз на чені в кон сти туції Regimini Ecclesiae universae від 15. 08.1967 р.

Се к ре таріат був пе ре тво ре ний у Папсь ку ра ду з міжрелігійно го діало гу у ході
за галь ної ре фор ми Римсь кої курії відповідно до кон сти туції па пи Іоан на Пав ла ІІ
Pastor bonus від 28.06.1988 р. За вдан ня діяль ності ра ди – ко ор ди ну ва ти відно си ни
з пред став ни ка ми інших релігій і роз ви ва ти з ни ми діалог.

У ви ко нанні своїх функцій ра да по кли ка на діяти у співпраці з Кон гре гацією
віров чен ня, як що цьо го ви ма гає спе цифіка пи тань, що роз гля да ють ся, а та кож, у

344 Держава і право • Випуск 62



разі по тре би, з Кон гре гацією у спра вах Східних Цер ков і Кон гре гацією з єван -
гелізації на родів. З ком пе тенції ра ди ви лу чені пи тан ня релігійних відно син з юде -
я ми, оскільки ци ми про бле ма ми зай мається спеціаль на комісія при Папській раді
зі спри ян ня хри с ти янській єдності.

При Папській раді з міжрелігійно го діало гу бу ла за сно ва на 22.10.1974 р.
Комісія з релігійних відно син з му суль ма на ми. З ме тою «за охо чен ня більш інтен -
сив но го діало гу між людь ми куль ту ри та послідо вни ка ми різних релігій»
керівництво Папсь кою ра дою з міжрелігійно го діало гу бу ло пе ре да но 11.03.2006
р. па пою Бе не дик том XVI пре зи ден ту Папсь кої ра ди з куль ту ри.

Папсь ка ра да з куль ту ри (лат. Pontificium consilium de cultura, iтал. Pontificio
consiglio della cultura) бу ла ут во ре на як са мостійний ор ган у 1982 р. па пою Іоан -
ном Пав лом ІІ, а шля хом motu proprio від 25.03.1993 р. Inde a pontificatus nostri
initio бу ло про ве де но злит тя цієї ра ди з за сно ва ною у 1965 р. Папсь кою ра дою з
діало гу з невіру ю чи ми. Внаслідок цієї ре фор ми у раді ут во ре но 2 секції: «Віра і
куль ту ра» і «Діалог з куль ту ра ми», на прям ро бо ти яких в ціло му про дов жує
діяльність двох об’єдна них відомств.

Секція «Віра і куль ту ра», зва жа ю чи на за клик па с тирсь кої кон сти туції
Gaudium et spes (п.53-62)12, у своїй діяль ності ста вить своїм за вдан ням роз ви ва ти
на всіх рівнях діалог між су ча сни ми куль ту ра ми і хри с ти ян ст вом, спри я ти ко ор -
ди нації діяль ності Свя то го Пре сто лу, місце вих Цер ков і ка то лиць ких ор ганізацій
в га лузі куль ту ри, особ ли во у кон так тах з міжна род ни ми ор ганізаціями, на при -
клад, з ЮНЕ С КО і Ра дою Євро пи.

Секція «Діалог з куль ту ра ми», ви хо дя чи із за галь ної па с тирсь кої тур бо ти
Церк ви про тих, хто не вірить у Бо га і не сповідує жод ної релігії, сприяє по даль -
шо му вив чен ню атеїзму і релігійно го інди фе рен тиз му з ме тою ви яв лен ня
наслідків та ких явищ для хри с ти ян ст ва і виз на чен ня відповідних па с тирсь ких за -
вдань; піклується про вста нов лен ня діало гу з атеїста ми і невіру ю чи ми у тих ви -
пад ках, ко ли во ни ви яв ля ють справжню відкритість до співробітництва.

Папсь ка ра да з ма со вих ко мунікацій (лат. Pontificium consilium de
communicationibus socialibus, iтал. Pontificio consiglio delle communicazioni sociali)
по хо дить від за сно ва ної па пою Пієм ХІІ у 1948 р. Папсь кої комісії з вив чен ня і
цер ков ної оцінки фільмів на релігійні і мо ральні сю же ти (потім – Папсь ка комісія
з релігійних і ди дак тич них фільмів). У 1952 р. во на бу ла пе ре тво ре на в Комісію з
кіне ма то гра фу, а в 1954 р. з роз ши рен ням її по вно ва жень – у Папсь ку комісію з
кіне ма то гра фу, радіо і те ле ба чен ня. Після оп ри люд нен ня де к ре ту ІІ Ва ти кансь ко -
го со бо ру Inter mirifica13 ця комісія бу ла упов но ва же на здійсню ва ти на прак тиці
вказівки і нор ми, ви кла дені у со бор но му де к реті, а опубліко ва на нею у 1971 р. па -
с тирсь ка інструкція Communio et progressio ста ла про грам ним до ку мен том для
діяль ності ка то лиць ких за собів ма со вої ко мунікації.

У 1964 р. па па Пав ло VI motu proprio від 11.04.1964 р. In fructibus multis роз -
ши рив сфе ру діяль ності цієї комісії та кож на періодич ну пре су і пе рей ме ну вав її
у Папсь ку комісію з ма со вих ко мунікацій. У ході за галь ної ре фор ми Римсь кої
курії 28.06.1988 р. комісія бу ла пе ре тво ре на в Папсь ку ра ду з ма со вих ко -
мунікацій. Цілі діяль ності ра ди – своєчас но ініціюва ти і роз ви ва ти діяльність ка -
то ликів у різних сфе рах ма со вої ко мунікації; до кла да ти зу силь для то го, щоб
періодичні ви дан ня, кінофільми, радіо і те ле пе ре дачі ма ли гу маністич ний і хри с -
ти янсь кий дух; слідку ва ти, щоб ка то лицькі періодичні ви дан ня, публікації, радіо-
і те ле про г ра ми по-справжнь о му відповіда ли своєму при зна чен ню, роз пов сю д жу -
ва ли на сам пе ред вчен ня Церк ви, пе ре да ва ли у до стовірній і ко ректній формі но -
ви ни релігійно го змісту14.
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Та ким чи ном, діяльність Папсь ких рад як особ ли вих відомств Римсь кої курії
націле на на ви ко нан ня по став ле ним пе ред ни ми Римсь ким Па пою різно манітних
пріори тет них за вдань цер ков но го ха рак те ру і на дан ня відповідної до по мо ги у
служінні Римсь ко го Пон тифіка.

1. Ко декс ка но ни че с ко го пра ва [пер. с ла тинсь ко го А.Н. Ко ва ля]. – М.: Ин сти тут фи -
ло со фии, те о ло ги и ис то рии св.. Фо мы, 2007. – С. 169. 2. Там са мо. – С. 156-158. 3. Юр -
ко вич И. Ка но ни че с кое пра во о на ро де Бо жи ем и о бра ке / Юр ко вич И. – М.: «Ис ти на и
Жизнь», 2000.– С. 81-88. 4. La Curia Romana nella Costituzione apostolica «Pastor Bonus»
/ A cura di P.A. Bonnet e C. Gullo. Cittа del Vaticano. – 1990. 5. Storia del Concilio Vaticano
II // Diretta da G. Alberigo. Bologna, 1995-99. 4 vol. 6. Tutti i principali documenti: Latino-
italiano. Cittа del Vaticano. – 2002. 7. Preziosi E. Obbedienti in piedi: La vicenda dell’Azione
Cattolica in Italia / Preziosi E. – Torino, 1996. 8. Christifideles laici: О при зва нии мис сии
ми рян в Церк ви и ми ре. – М., 1998. 9. Encyclopedia dei Papi. Roma, 2000. 3 vol. – P.593-
608. 10. L’Ottavario per l’unitа dei cristiani: Documenti e discorsi (1955-1978). – Brescia,
1998. 11. Де к рет об эку ме низ ме (Unitatis redintegratio) // До ку мен ты ІІ Ва ти кан ско го Со -
бо ра. – Paoline, 2004. – С. 170–191. 12. Па с тыр ская Кон сти ту ция о Церк ви в со вре мен -
ном ми ре (Gaudium et spes) // До ку мен ты ІІ Ва ти кан ско го Со бо ра. – Paoline, 2004. –
С. 506-517. 13. Де к рет о сред ст вах мас со вой ком му ни ка ции (Inter mirifica) // До ку мен -
ты ІІ Ва ти кан ско го Со бо ра. – Paoline, 2004. – С. 61-72. 14. Del Re N. Mondo Vaticano,
Cittа del Vaticano. –1995. – Р. 373-391.
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В. Г. ПЯ ДИ ШЕВ

ВДО С КО НА ЛЕН НЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН 
ІЗ ГУ МАНІТАР НИ МИ ОР ГАНІЗАЦІЯМИ 

В ЗО НАХ ЛО КАЛЬ НИХ ЗБРОЙ НИХ КОНФЛІКТІВ: 
МІЖНА РОД НО-ПРА ВОВІ ТА ОР ГАНІЗАЦІЙНІ АС ПЕК ТИ

Стат тя при свя чується пи тан ням підви щен ня ефек тив ності діяль ності цивільної
поліції ООН у складі міжна род них опе рацій з підтри ман ня ми ру шля хом вдо с ко на лен ня
взаємодії з гу манітар ни ми ор ганізаціями. На підставі осо би с то го досвіду і досліджен -
ня публікацій уточ нені інте ре си і про бле ми цивільної поліції ООН при взаємодії з гу -
манітар ни ми ор ганізаціями. Вста нов ле но інте ре си гу манітар них ор ганізацій і не без пе -
ки для них при взаємодії з цивільною поліцією ООН. На підставі за зна че но го впер ше виз -
на че но ме ту взаємодії для обох парт нерів. З ура ху ван ням ви яв ле них про блем і не без пек
на шля ху до сяг нен ня по став ле них цілей впер ше виз на че но кон кретні за вдан ня що до
підви щен ня ефек тив ності та без пе ки за зна че ної взаємодії. Та кож виз на че но міжна -
род но-пра вові за хо ди, які слід вжи ти для втілен ня в жит тя за зна че ної ефек тив ної і
без печ ної взаємодії цивільної поліції ООН і гу манітар них ор ганізацій.

Пя ды шев В.Г. Со вер шен ст во ва ние вза и мо дей ст вия граж дан ской по ли ции
ООН с гу ма ни тар ны ми ор га ни за ци я ми в зо нах ло каль ных во ору жен ных кон -
флик тов: меж ду на род но-пра во вые и ор га ни за ци он ные ас пек ты

Ста тья по свя ща ет ся во про сам по вы ше ния эф фек тив но с ти де я тель но с ти граж -
дан ской по ли ции ООН в со ста ве меж ду на род ных опе ра ций по под дер жа нию ми ра, пу -
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тем со вер шен ст во ва ния вза и мо дей ст вия с гу ма ни тар ны ми ор га ни за ци я ми. На ос но ва -
нии лич но го опы та и ис сле до ва ния пуб ли ка ций уточ не ны ин те ре сы и про бле мы граж -
дан ской по ли ции ООН при вза и мо дей ст вии с гу ма ни тар ны ми ор га ни за ци я ми. Ус та нов -
ле ны ин те ре сы гу ма ни тар ных ор га ни за ций и опас но с ти для них при вза и мо дей ст вии с
граж дан ской по ли ци ей ООН. На ос но ва нии ука зан но го впер вые оп ре де ле ны це ли вза и -
мо дей ст вия для обо их парт не ров. С уче том вы яв лен ных про блем и опас но с тей на пу -
ти до сти же ния по став лен ных це лей впер вые оп ре де ле ны кон крет ные за да чи по по вы -
ше нию эф фек тив но с ти и бе зо пас но с ти ука зан но го вза и мо дей ст вия. Так же оп ре де ле -
ны меж ду на род но-пра во вые ме ры, ко то рые сле ду ет пред при нять для во пло ще ния в
жизнь ука зан но го эф фек тив но го и бе зо пас но го вза и мо дей ст вия граж дан ской по ли ции
ООН и гу ма ни тар ных ор га ни за ций.

Pyadyshev Volodymyr. Improving cooperation of un civilian police with humanitari-
an organizations in the areas of local armed conflicts: international legal and organiza-
tional aspects

The article is dedicated to increasing the efficiency of the UN civilian police activity as
part of international peacekeeping operations through improving cooperation with humani-
tarian organizations. Based on personal experience and publications research, interests and
concerns of UN civilian police in cooperation with humanitarian organizations were speci-
fied. Interests of humanitarian organizations and the danger to them in the cooperation with
the UN civilian police were also established. On the basis of this, the goals for both partners
in the interaction were defined for the first time. In view of the identified problems and risks
in the way to the achievement of the goals, the specific objectives to improve the effectiveness
and safety of this cooperation were determined for the first time. International legal measures
to be taken for implementing the said effective and safe cooperation of UN civilian police and
humanitarian organizations were also specified.

Про тя гом двох ос танніх де ся тиріч суттєво змінив ся ха рак тер ло каль них
зброй них конфліктів у світі. Більшість з них сьо годні є внутрішніми. От же на пер -
шу лінію бо роть би з ни ми у складі міжна род них опе рацій з підтри ман ня ми ру
(далі – МОПМ) замість військо вих бу ло ви су ну то цивільну поліцію ООН (далі –
ЦП ООН). Дер жа ва Ук раїна з ро зумінням ста вить ся до спра ви бо роть би із за зна -
че ни ми дже ре ла ми не без пе ки у світі1. От же працівни ки пра во охо рон них ор ганів
Ук раїни бе руть участь у вре гу лю ванні найбільш не без печ них ло каль них зброй -
них конфліктів.

Хо ча ера МОПМ роз по ча ла ся ще у 1948 р., ли ше у 1997 р. на ка та ст рофічне
ста но ви ще цивільно го на се лен ня, ко т ре про тя гом конфліктів не се найбільші втра -
ти, світо ва спільно та на решті звер ну ла ува гу у ви гляді за яви Го ло ви Ра ди Без пе -
ки ООН «За хист та на дан ня гу манітар ної до по мо ги біжен цям та іншим осо бам в
об ста новці конфліктів»2. За гро зи для цивільно го на се лен ня різно манітні і ди -
намічні: на вмисні вбив ст ва, ата ки на цивільні об'єкти, такі як шко ли та лікарні,
зґвал ту ван ня, вер бу ван ня дітей-сол датів, а та кож ухи лен ня вин них від при тяг нен -
ня до відповідаль ності, та відсутність підтрим ки жертв. От же з 1999 р. МОПМ у
своїх ман да тах ма ють чіткі вказівки про не обхідність за хи с ту цивільних осіб, що
зна хо дять ся під за гро зою. Уя ви ло ся, що термін «за хист цивільно го на се лен ня»
не се різний зміст для військо вих, поліції та діячів гу манітар но го на пря му. Про те
він має три невід’ємні клю чові ком по нен ти: 1) до три ман ня всіма сто ро на ми
конфлікту норм міжна род но го гу манітар но го пра ва та прав лю ди ни; 2) пом'як -
шен ня або змен шен ня за гро зи та враз ли вості цивільно го на се лен ня; 3) у дов го ст -
ро ковій пер спек тиві – ство рен ня за хис но го се ре до ви ща, в то му числі зміцнен ня
по тенціалу дер жа ви, що прий має МОПМ, та місце вих гро мад.
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Слід за зна чи ти, що досі міжна родні си ли підтри ман ня ми ру ча сом бу ли ду же
зне важ ливі до то го вне ску, який гу манітарні ор ганізації (далі – ГО) мо жуть вне -
сти до без пе ки цивільно го на се лен ня. Про те, хо ча ГО не мо жуть за без пе чи ти
ступінь фізич но го за хи с ту, ко т рий мо жуть здійсни ти поліція або військові
суб'єкти, во ни роб лять ба га то шля хом са мовідда ної за хис ної діяль ності та че рез
вклю чен ня пи тань за хи с ту в рам ки їх за галь них гу манітар них про грам. От же так
зва ну «кон цепцію інте г рації», тоб то ідею поєднан ня зу силь міжна род них військо -
вих та поліцейсь ких з мож ли во с тя ми ГО ще у 1997 р. бу ло вве де но Ге не раль ним
Се к ре та рем ООН з ме тою за без пе чи ти більш ви со кий ступінь уз го д же ності між
підрозділа ми ООН3.

Від то го прой ш ло півто ра де ся тиріччя, про тя гом яких бу ло вста нов ле но, що
за зна че не поєднан ня при хо вує в собі чин ни ки, не вра ху ван ня ко т рих мо же не
тільки знач ною мірою погірши ти ре зуль та ти сумісної діяль ності та ре зуль та ти ро -
бо ти ок ре мо ГО що до по кра щен ня ста ну цивільних осіб в зо нах МОПМ, але й
навіть підда ти за грозі жит тя працівників ГО.

Зі спи с ку ди сер таційних досліджень, котрі про тя гом 2000-2010-х років в Ук раї -
ні за ре ле вант ни ми на пря ма ми здійсни ли ав то ри: О.А. Делінський4, В.І. Мо тиль5,
К.В. Бар су ков6, С. Р. Фе ди на7 та інші, – темі на да ної статті найбільш відповіда ють
ро бо ти О.В. Бал ди ню ка «Гу манітар на діяльність ООН у кон тексті вре гу лю ван ня
зброй них конфліктів (1990-2000 рр.)»8, О.О. Те личкіна «Пра во охо рон на діяльність
у сфері за без пе чен ня міжна род но го ми ру і без пе ки: ор ганіза цій но-пра вові за са -
ди»9 та В.О. За ро си ла «Адміністра тив но-пра во ве за без пе чен ня участі працівників
ор ганів внутрішніх справ Ук раїни у міжна родній ми ро творчій діяль ності»10. 

Про те пи тан ня за без пе чен ня ефек тив ної та без печ ної взаємодії цивільної
поліції з ГО та ор ганізаціями за хи с ту прав лю ди ни (далі – ОЗПЛ) в зо нах МОПМ
за ли ши ли ся по за ме жа ми за зна че них досліджень.

1. ДІЯЛЬНІСТЬ ГО ТА ОЗПЛ В ЗО НАХ МОПМ 

1.1. Ос нов на оз на ка ГО – прин ци пи їх діяль ності. 
Ба га то з видів сьо годнішньої міжна род ної діяль ності, пов’яза ної з ре а гу ван -

ням світо вої спільно ти на конфлікти, тра диційно на зи ва ють ся "гу манітар ни ми".
Про те та ке ши ро ке тлу ма чен ня терміну «гу манітарні» мо же роз ми ти та ніве лю ва -
ти сприй нят тя особ ли во го ха рак те ру ГО, який ви ма гає, особ ли во в конфліктних
си ту аціях, скру пу ль оз но го до три ман ня низ ки ос нов них прин ципів. У 1997 р. Пре -
зи дент Міжна род но го Коміте ту Чер во но го Хре с та Кор неліо Сом ма ру га так виз на -
чив ці прин ци пи: гу манність, не упе ре д женість і ней т ралітет11.

Прин цип гу ман ності за без пе чує на ступні оз на ка ми опе рацій: 1) гу манітар на
до по мо га не по вин на місти ти будь-яких еле ментів, котрі мо жуть бу ти ко ри сни ми
у військо вих діях; 2) гу манітар на діяльність, спря мо ва на тільки на по лег шен ня
страж дань; 3) гу манітар на діяльність, за са мою своєю при ро дою, ніко ли не мо же
бу ти при му со вою.

Прин цип не упе ре д же ності ви ма гає не ство рю ва ти ніякої дис кримінації за оз -
на ка ми ра си, національ ності, релігії, політич них пе ре ко нань чи будь-яких інших
ана логічних кри теріїв. Відсутність дис кримінації, як ос нов но го ком по нен ту не -
упе ре д же ності, вкрай важ ко за без пе чи ти в си ту аціях, ко ли до во дить ся здійсню ва -
ти при му сові за хо ди, такі, як вве ден ня еко номічних санкцій, або навіть за сто со -
ву ва ти військові си ли. У та ких си ту аціях для ГО особ ли во важ ли во підтри му ва ти
чітке роз ме жу ван ня і уни ка ти тісно го зв'яз ку зі зброй ни ми си ла ми – для то го, щоб
розвіяти будь-які підо зри у співу часті, тоб то у відсут ності не упе ре д же ності. 
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Прин цип ней т раліте ту пе ред ба чає не оби ра ти чи юсь сто ро ну у військо вих
діях та не бра ти участі у будь-який мо мент у су пе реч ках політич но го, релігійно -
го чи іде о логічно го ха рак те ру.

1.2. На пря ми діяль ності ГО та ОЗПЛ в зо нах МОПМ
З ба га ть ох ор ганізацій, працівни ки ко т рих са мовідда но пра цю ють в зо нах

МОПМ, на ве де мо декілька помітних при кладів.
Міжна род ний Комітет Чер во но го Хре с та (далі – МКЧХ) бу ло ство ре но у

1863 р. Він пра цює по всьо му світу для на дан ня гу манітар ної до по мо ги осо бам,
що по ст раж далі від конфліктів і зброй но го на силь ст ва та для спри ян ня за ко нам,
які за хи ща ють жертв війни. Сьо годні МКЧХ пра цює в ба га ть ох країнах світу, зо -
к ре ма в зо нах МОПМ. На при клад, в Су дані МКЧХ по чав пра цю ва ти в 1978 р.
Здійснюється до по мо га осо бам, котрі по ст раж да ли в наслідку конфлікту в Дар -
фурі. На се лен ня за без пе чується насінням, сільсько го с по дарсь ки ми зна ряд дя ми,
про дук та ми хар чу ван ня і во дою. Віднов лю ють ся кон так ти між людь ми, розділе -
ни ми в ре зуль таті бой о вих дій. МКЧХ та кож сприяє роз вит ку міжна род но го гу -
манітар но го пра ва та за хи с ту цивільних осіб, по ст раж да лих внаслідок
конфлікту12.

«Лікарі без кор донів» – це міжна род на ме дич на гу манітар на ор ганізація, ко т -
ру ство ре но ліка ря ми та жур наліста ми у Франції в 1971 р. Во на на дає над зви чай -
ну до по мо гу осо бам, що по ст раж далі від війни, епідемії, го ло ду, стихійно го ли ха
та тех но ген них ка та ст роф, або рай о нам, де не має ме дич но го об слу го ву ван ня. Ор -
ганізація на дає цю до по мо гу всім лю дям, не за леж но від їх ра си, релігії чи
політич них пе ре ко нань. У 1999 р. «Лікарів без кор донів» бу ло удо с тоєно Но -
белівської премії ми ру. Зви чай но, ор ганізація пра цює в зо нах МОПМ. От же на
Гаїті тільки про тя гом 2012 р. во на ліку ва ла 12000 хво рих на хо ле ру в п'яти цен т -
рах з ліку ван ня цієї хво ро би13. У Дар фурі пред став ни ки ор ганізації у складі 2000
працівників бе руть ак тив ну участь у на данні ме дич ної та аварійно-ря ту валь ної
до по мо ги у всіх трьох шта тах скла ду країни. Во ни на да ють дієвої до по мо ги сот -
ням ти сяч осіб, пе реміще них в ре зуль таті бой о вих дій у всьо му регіоні. От же,
«Лікарі без кор донів» ма ють унікаль ну інсти туціональ ну обізнаність про події в
Дар фурі. Во ни та кож за лу чені до ак тив ної діяль ності у Чаді14.

Фонд по ря тун ку дітей, більше відомій як ор ганізація «За хи с ти мо дітей», є ак -
тив ною міжна род ною не уря до вою ор ганізацією (далі – МНУО), яка сприяє за хи -
с ту прав дітей, за без пе чує різно пла но ву до по мо гу та підтрим ку дітей у країнах,
що роз ви ва ють ся. В зоні МОПМ в Кон го ко ман ди ор ганізації «За хи с ти мо дітей»
у 24 спеціалізо ва них цен т рах зай ма ють ся ви яв лен ням та ліку ван ням дітей з симп -
то ма ми не доїдан ня у всьо му регіоні. Ця МНУО та кож здійснює просвітництво
місце вих гро мад що до гігієни здо ро во го хар чу ван ня та що до виз на чен ня симп -
томів не доїдан ня в ди ти ни15. У Сьєрра-Ле о не на те рені МОПМ ор ганізація «За -
хи с ти мо дітей» за без пе чує, у пер шу чер гу, по тре би в за хисті ве ли кої кількості
дітей, по ст раж да лих від війни, в то му числі роз лу че них з ро ди на ми, та дітей,
пов'яза них з військо ви ми си ла ми. Во на та кож за без пе чує ек с т ре ну до по мо гу і до -
по мо ги дітям, пе реміще ним в наслідку конфліктів. Ви ни ка ють та кож нові те ми,
що об’єктив но по ши рю ють діяльність ор ганізації сто сов но пи тань охо ро ни здо -
ров'я, ВІЛ/СНІД, а та кож сто сов но за хи с ту та за без пе чен ня прав враз ли вих дітей,
та не тільки тих, що по ст раж да ли від війни. До то го ж, у квітні 2010 ро ку ор га -
нізація роз по ча ла там свою «Ініціати ву без ко ш тов ної охо ро ни здо ров'я», яка спря -
мо ва на на ме дич ну до по мо гу 460 000 жінок і на збе ре жен ня жит тя од но му
мільйо ну дітей16.
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Міжна род не агент ст во «Всесвітня До по мо га» на дає до по мо ги по ст раж да лим
від бідності, хво роб, го ло ду, війн, стихійно го ли ха і пе ресліду вань. За зви чай пра -
цює в зо нах МОПМ. На при клад, у кількох гро ма дах Дар фу ра, за вдя ки впро ва д -
жен ню про ек ту цієї ор ганізації «Чи с та во да» от ри му ють во ду на леж ної якості
80000 лю дей, май же по ло ви на з ко т рих у наслідку зброй но го конфлікту є
внутрішньо пе реміще ни ми осо ба ми17.

Ор ганізація «Міжна род на Амністія» так виз на чає своє при зна чен ня: «По ки
кож на лю ди на не змо же ко ри с ту ва ти ся всіма своїми пра ва ми, ми бу де мо про дов -
жу ва ти наші зу сил ля. Ми не зу пи ни мо ся до ти, по ки всі не змо жуть жи ти гідно,
по ки го лос кож но го не бу де чу ти, по ки ніхто не страж да ти ме від тор тур або стра -
ти»18. «Міжна род на Амністія» – од на з тих МНУО, са мовідда на ро бо та ко т рих
спри я ла звер нен ню ува ги світо вої спільно ти на вкрай тяж ке ста но ви ще цивільно -
го на се лен ня, зо к ре ма жінок, в зо нах МОПМ.

1.3. Ос нов на про бле ма діяль ності ГО в зо нах МОПМ – не без пе ка та не -
обхідність за хи с ту.

Зга да ний ви ще К. Сом ма ру га на во див фак ти за ги белі співробітників ГО у
1996–1997 рр.: трьох де ле гатів МКЧХ вби то у Бу рунді, п'ять ох мед се с тер і де ле га -
та МКЧХ – у Чечні, ме дич но го пер со на лу ор ганізації «Лікарі світу» та спо с те -
рігачів ООН за до три ман ням прав лю ди ни – в Ру анді. Він та кож звер тав ува гу, що
ро бо та ГО ста ла більш не без печ ною в умо вах відсут ності рішу чих політич них дій.

Ре зуль та ти ес ка лації атак на ГО та за ги белі їх працівників про тя гом по даль -
шо го ча су у 2010 р. відби ли ся у на ступ но му вис нов ку: «За ос танні кілька років,
цивільні осо би все частіше ста ють жерт ва ми конфліктів. Міжна род не гу манітар -
не пра во по ва жається все мен ше і мен ше... Все більше по си люється тен денція –
за кри ти двері гу манітаріям, щоб не да ва ти їм до по ма га ти жерт вам»19. От же, Про -
тя гом 2013 р. ли ше у Аф ганістані відбу ли ся: вбив ст во працівників офісу МКЧХ у
Дже ла ла баді, на пад на гос тьо вий бу ди нок Міжна род ної ор ганізації з міграції у
Ка булі, двох працівників Аф гансь ко го Чер во но го Півміся ця вби то в Джа уз д -
жані20. Більш ніж на 60% інци дентів, пов’яза них з до сту пом до об’єктів гу -
манітар ної до по мо ги та зафіксо ва них в Півден но му Су дані в 2012 р., бу ло відне -
се но до пря мо го на силь ст ва (чи по гро зи йо го за сто су ван ня) на гу манітар них
працівників, ак ти ви й приміщен ня. Про тя гом ро ку, при наймні, 61 співробітник
ГО за знав на па ду з бо ку сил без пе ки дер жа ви (!). Приміщен ня ус та нов охо ро ни
здо ров'я та освіти бу ло зай ня то, роз г ра бо ва но і зруй но ва но21.

При цьо му цільові ата ки на гу манітарні ор ганізації на да ють вкрай не ба жа ний
вплив на здо ров'я і до б ро бут на се лен ня, особ ли во у відда ле них рай о нах і рай о нах,
які найбільше по ст раж да ли в ре зуль таті конфлікту та гос тро по тре бу ють на до по -
мо гу. У за зна че них умо вах гу манітарні ор ганізації зму шені под воїти свої зу сил ля,
щоб по бу ду ва ти кон ст рук тивні відно си ни з вла дою: з міністер ст вом з гу манітар -
них пи тань, з комісіями до по мо ги і ре абілітації та з поліцією.

2. ПІДСТА ВИ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ГО ТА ОЗПЛ З ЦП ООН

2.1. Ко рисність для ор ганізацій за хи с ту прав лю ди ни та гу манітар них ор -
ганізацій від взаємодії з цивільною поліцією ООН.

По суті, до стат нь ою підста вою для здійснен ня взаємодії ГО із ЦП ООН є по -
вна не здатність ГО за хи ща ти се бе від атак зло чин них уг ру пу вань. Віднос но
працівників ГО відбу ва ють ся найрізно манітніші зло чи ни. До то го ж, скла ди і ка -
ра ва ни гу манітар ної до по мо ги з провізією, то що, при зна че ної для мінімаль но го
за без пе чен ня осіб, які пе ре бу ва ють у зо нах зброй них конфліктів на межі го лод ної
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смерті, є без по се ред нь ою при ман кою для місце вих (та навіть за кор дон них)
криміна ль них уг ру пу вань. 

Ще однією при чи ною для ко ор ди нації дій ГО і ЦП ООН є си ту ації, ко ли їх од -
но час на ак тив на ро бо та на те ри торії є не ми ну чою. У цьо му ви пад ку не ско ор ди -
но ва на діяльність обох ор ганізацій бу де ство рю ва ти їм взаємні пе ре шко ди. При -
кла дом ек с т ре ної та невідклад ної діяль ності од но час но струк тур МОПМ, зо к ре -
ма ЦП, та гу манітар них ор ганізацій з'яви ли ся події на Гаїті, де у наслідку зем ле -
т ру су, який став ся 12 січня 2010 р. під час ро бо ти в країні МОПМ, за ги ну ло
більше 270 000 лю дей, більше 250 000 будівель бу ло зруй но ва но, по над мільйон
лю дей за ли ши ли ся жи ти на ву лиці чи в гро мадсь ких місцях, і по над 4000 не без -
печ них зло чинців бро ди ли ву ли ця ми. Більше 3 млн. лю дей ви жи ва ли ли ше, от ри -
му ю чи раціони хар чу ван ня та іншу до по мо гу з рук більш, ніж 70 гу манітар них
ор ганізацій під при крит тям ЦП ООН та інших струк тур МОПМ22.

Не мо же мо не поміти ти, що і в са мих ГО не все з до три ман ням прав лю ди ни
йде про сто. Більше то го, те, що там іноді відбу вається, є ви щим сту пе нем цинізму.
У 2002 р. до повідь Уп равління Вер хов но го коміса ра ООН у спра вах біженців та
ор ганізації «Ря туємо Дітей – Ве ли ка Бри танія» до ве ла до ува ги міжна род ної
спільно ти про бле му сек су аль ної ек сплу а тації та на ру ги над дітьми з бо ку гу -
манітар них працівників. Відповідно до до повіді, в участі у сек су альній ек сплу а -
тації жінок і дітей фігу ру ють 42 ус та но ви з на дан ня до по мо ги, у то му числі Уп -
равління Вер хов но го коміса ра ООН у спра вах біженців23.

Сто сов но ви яв лен ня подібних фактів у ро боті ГО, роз ра хо ву ва ти мож на
тільки на спо с те реж ну діяльність ор ганізацій по за хи с ту прав лю ди ни (далі –
ОЗПЛ). Ос танні, у свою чер гу, для без пе реш код но го здійснен ня цієї діяль ності
по тре бу ють підтрим ки з бо ку ЦП ООН.

2.2. Ко рисність для цивільної поліції ООН від взаємодії з гу манітар ни ми ор -
ганізаціями та ор ганізаціями за хи с ту прав лю ди ни.

Інфор мація, ко т ру до бу ва ють ОЗПЛ про по ру шен ня прав лю ди ни в зоні
МОПМ, має сприй ма ти ся ЦП ООН як най важ ливішій чин ник, що виз на чає не -
обхідність ро бо ти з та ки ми ор ганізаціями. Не зва жа ю чи на роз ви не ну ме ре жу ЦП
ООН в зо нах МОПМ на те ри торії ко лиш ньої Юго славії (зо к ре ма, в Боснії і Гер -
це го вині та в Ко со во), са ме ОЗПЛ ви я ви ли і звер ну ли ува гу світо вої гро мадсь -
кості на жах ливі зло чи ни про ти жінок (в ос нов но му, ви к ра де них з інших країн),
що при му шу ва ли ся до не щад ної сек су аль ної ек сплу а тації. Сиг на ли са ме від
ОЗПЛ по слу жи ли по штов хом до орієнтації ро бо ти ЦП ООН в на прям ку бо роть -
би з да ни ми зло чи на ми. У ре зуль таті, за рішен ням ре зо люцій Ра ди Без пе ки ООН,
у складі ЦП всіх МОПМ по ча ли ство рю ва ти ся підрозділи по бо ротьбі з торгівлею
людь ми та про сти туцією24.

На відміну від ЦП ООН, ГО ма ли і ма ють у своєму роз по ря д женні за со би, зо -
к ре ма, при тул ки для ут ри ман ня жертв за зна че них зло чинів на час про ве ден ня
слідчих дій і су ду. Са ме ГО на да ють фахівців-пси хо логів для ви ве ден ня жертв за -
зна че них зло чинів з пси хо логічної кри зи. Крім цьо го, вка зані ор ганізації по ча ли
на да ва ти еко номічне та інше спри ян ня ЦП ООН в ре патріації жінок – жертв за -
зна че них зло чинів.

Ра зом з тим, ОЗПЛ пер ши ми до нес ли до світо вої гро мадсь кості фак ти зло чин -
них дій ко рум по ва ної місце вої поліції в зо нах МОПМ сто сов но місце во го на се -
лен ня інших етнічних, релігійних та ін. груп на се лен ня, тим са мим че рез
керівництво ООН ак тивізу ю чи ЦП ООН до ви корінен ня за зна че них дій у складі
місце вої поліції.
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Са ме ОЗПЛ роз кри ли фак ти за лу чен ня ок ре мих пред став ників (навіть цілих
підрозділів) МОПМ до зло чин но го бізне су, по чи на ю чи від про те гу ван ня
підпільно го бізне су про сти туції на Бал ка нах25 і закінчу ю чи кон тра бан дою нар ко -
тиків, сло но вої кістки, ал мазів та ін. в Аф риці26.

І не див но, що це бу ло роз кри то не пред став ни ка ми са мої ООН, але працівни -
ка ми ОЗПЛ, оскільки ма ло яка ор ганізація в змозі до б ровільно відмо ви ти ся від
прин ци пу «не ви но си ти сміття з ха ти». От же, са ме діяльність ГО і ОЗПЛ сприяє
ак тивізації ро бо ти міжна род но го скла ду МОПМ що до са мо очи щен ня.

Та ким чи ном, кон ст рук тив на взаємодія між ЦП МОПМ, з од но го бо ку, та ГО
і ОЗПЛ, з іншо го бо ку, вкрай не обхідна для підви щен ня ефек тив ності МОПМ.
Од нак, ор ганізу ва ти та ку взаємодію вель ми не про сто.

3.ПРО БЛЕ МИ ЗДІЙСНЕН НЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН 
З ГУ МАНІТАР НИ МИ ОР ГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОР ГАНІЗАЦІЯМИ 

ЗА ХИ С ТУ ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

3.1.Про бле ми, що ви ни ка ють у гу манітар них ор ганізацій від взаємодії зі
служ ба ми міжна род ної опе рації з підтри ман ня ми ру 

Ще в 1999 р. К. Сом ма ру га по зна чив ряд про блем, які ви ни ка ють пе ред ГО
при інте г ру ванні її діяль ності до скла ду МОПМ: «не без пе ка то го, що гу манітарні
зу сил ля інте г ру ють ся до політич но го про це су, по ля гає у то му, що во ни самі ста -
ють політи зо ва ни ми. От же ви ни кає не обхідність за без пе чи ти чітку відо крем -
леність політич них зу силь з вре гу лю ван ня конфліктів та не обхідної військо вої
підтрим ки – від гу манітар ної діяль ності, яка не має бу ти підпо ряд ко ва на політич -
ним цілям опе рації з підтри ман ня ми ру». З пли ном років про бле ми не згас ли. На -
ве де мо при клад з 2012 р., ко ли поєднан ня (чи ли ше сумісне сприй нят тя місце ви -
ми меш кан ця ми) діяль ності МОПМ з діяльністю ГО при зво дить до об ст рукції ос -
тан ньої. В грудні 2011 р. Аль-Ша ба аб (со малійське по встансь ке уг ру пу ван ня) ви -
пу с ти ло прес-реліз, згідно з яким «Ор ганізація Об'єдна них Націй ... шля хом
фінан су ван ня кенійської опе рації підтвер ди ла свою по вну при хильність
підтримці кенійсько го вторг нен ня в Со малі... То му ми не виз наємо Об'єднані
Нації або будь-яку з їх інсти туцій та філій, як за кон ну вла ду, що при зна че на ке ру -
ва ти спра ва ми на шої нації». У країні, де 4 мільйо ни лю дей все ще страж да ють від
конфліктів і го ло ду, та ке повідо млен ня за вда ло тяж ко го уда ру по зу сил лям
працівників ГО ря ту ва ти жит тя лю дей. 

У 2011 р. де пар та мен ти ООН: Уп равління Вер хов но го коміса ра ООН у спра -
вах біженців, Де пар та мент опе рацій ООН з підтри ман ня ми ру (ДОПМ) та Де пар -
та мент політич них пи тань, – здійсни ли спільну спро бу оціни ти ри зи ки та мож ли -
вості які ство рює інте г рація діяль ності ООН на при кладі МОПМ у кількох краї -
нах: в Аф ганістані, Со малі і Де мо кра тичній Ре с публіці Кон го. Во ни прий ш ли до
на ступ них вис новків: 1) ман да ти ГО по ля га ють у то му, щоб ней т раль ним, не за -
леж ним і без сто роннім чи ном на да ва ти до по мо гу всім лю дям, котрі її по тре бу -
ють, хто б і де б во ни не бу ли; 2) од нак, на прак тиці працівни ки ГО ча с то по винні
пра цю ва ти пліч-о-пліч з ми ро твор ця ми ООН, і по яс ню ва ти, що в них різні ман да -
ти, мо же бу ти серй оз ною про бле мою; 3) особ ли во склад но уник ну ти злит тя
різних ман  датів ООН в умо вах три ва ло го конфлікту, та як що ООН про во дить
політи ку струк тур ної інте г рації; 4) хо ча інте г рація – це не ми нучість, не слід до -
пу с ка ти, щоб во на пе ре шко д жа ла ефек тив но му на дан ню гу манітар ної до по мо ги
тим, хто її по тре бує27. 

3.2. Про бле ми, що ви ни ка ють у цивільної поліції ООН при взаємодії з гу -
манітар ни ми ор ганізаціями 
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Не зва жа ю чи на те, що з 1999 р. стур бо ваність міжна род ної спільно ти про за -
хист цивільних осіб міцно вко ре ни ли ся у ви со ко му рівні політич ної ри то ри ки,
сьо годні поліцейські (та особ ли во військові) до сить смут но ро зуміють, що са ме
має місти ти їх ман дат що до за без пе чен ня за хи с ту цивільних осіб. От же, на рівні
до к т ри ни, ДОПМ збільшив за галь ний рівень керівництва, і виз нає, що за хист
цивільно го на се лен ня має ста ти ча с ти ною "ос нов ної спра ви» опе рації. Тим не
менш, він як і раніше не на дає інструкцій про те, яким чи ном цей ман дат що до за -
хи с ту цивільних осіб має транс фор му ва ти ся в кон кретні за вдан ня і за хо ди28. Інак -
ше ка жу чи, цивільній поліції (та військо вим ООН) не роз’яс нені пи тан ня, яким
чи ном здійсню ва ти за хист ГО, на при клад, підрозділів пред став ництва Чер во но го
Хре с та, чи Всесвітньої про до воль чої про гра ми при ви ко нанні ни ми їхньої діяль -
ності «у полі», ко ли во ни мак си маль но підда ють ся не без пеці на па ду з бо ку
криміна ль них уг ру пу вань, та при цьо му не ском про ме ту ва ти не за лежність за зна -
че них ГО від політич но го кур су ООН, ко т рий си ли, що є в опо зиції місце во му
уря дові, вва жа ють упе ре д же ним. 

4. ШЛЯ ХИ ПО ДО ЛАН НЯ ПРО БЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ 
ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН З ГУ МАНІТАР НИ МИ ОР ГАНІЗАЦІЯМИ

Зга да ний К. Сом ма ру га у 1999 р. та кож те о ре тич но виз на чив прин ци пи
взаємодії та співпраці ГО і міжна род них сил підтрим ки ми ру:

1) опе рації що до підтри ман ня ми ру, і особ ли во що до при му су до ми ру, по -
винні чітко відрізня ють ся за своїм ха рак те ром від гу манітар ної діяль ності. Си лові
струк ту ри не по винні бра ти без по се ред ньої участі у гу манітарній діяль ності,
оскільки це у свідо мості вла ди і на се лен ня пов’яже цілі гу манітар них ор ганізацій
з політич ни ми або військо ви ми ціля ми, що ви хо дять за рам ки гу манітар них про -
блем;

2) гу манітар на діяльність при зна че на не для розв’язан ня конфлікту, але для за -
хи с ту людсь кої гідності і для по ря тун ку жит тя. Во на не по вин на бу ти інстру мен -
том для ма с ку ван ня відсут ності рішу чості вжи ти відповідні політичні дії, або для
ком пен сації не по вноцінності за зна че них дій;

3) на дан ня гу манітар ної до по мо ги не по вин но бу ти пов'яза но з про гре сом в
політич них пе ре го во рах, або з інши ми політич ни ми ціля ми.

Вже у 2010 р. працівник Уп равління ООН з ко ор ди нації гу манітар них пи тань
Н. Бен нет, спи ра ю чись на досвід «Ок с фордсь ко го коміте ту до по мо ги тим, що го -
ло ду ють», що до взаємодії з міжна род ни ми си ло ви ми струк ту ра ми, звер тає ува гу
на не обхідність по кра щен ня керівництва і ко ор ди нації при збе ре женні не за леж -
ності та не упе ре д же ності. При цьо му він ре ко мен дує точ ки мож ли вої взаємодії:

1) здійсню ва ти обмін пе ре до вим досвідом, зо к ре ма досвідом що до оціню ван -
ня успішності опе рацій по за хи с ту цивільно го на се лен ня;

2) бра ти участь у на вчанні си ло вих струк тур у цьо му на прям ку на стадії їхньої
підго тов ки до участі у МОПМ;

3) спри я ти зво рот но му зв'яз ку – тоб то от ри ман ню да них що до оцінки на се -
лен ням діяль ності МОПМ по за хи с ту цивільно го на се лен ня;

4) не по го д жу ва ти ся на про ве ден ня «опе рацій швид ко го впли ву», при яких у
свідо мості місце во го на се лен ня змішу ють ся ролі гу манітар них агентств і си ло вих
струк тур29.

На на шу дум ку, відповідно до вка за но го та з ура ху ван ням ос нов но го при зна -
чен ня ЦП ООН на те ре нах МОПМ, цілі ЦП ООН що до взаємодії з ГО та ОЗПЛ
слід фор му лю ва ти на ступ ним чи ном:
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1) за без пе чи ти інфор маційні ка на ли для не гай но го одер жан ня та по вноцінно -
го ви ко ри с тан ня всієї інфор мації, ко т ра по трап ляє в по ле зо ру ГО та ОЗПЛ – про
оцінку ефек тив ності МОПМ з бо ку місце во го на се лен ня, про діяльність місце вих
криміна ль них кіл, про мож ливі по ру шен ня прав лю ди ни працівни ка ми скла ду
МОПМ; 

2) ро зум но ви ко ри с то ву ва ти мож ли вості ГО та ОЗПЛ: приміщен ня, ро бо ту
фахівців-пси хо логів, інше, – для ро бо ти з по терпіли ми, то що;

3) ре тель но бе рег ти від ком про ме ту ван ня ста тус ГО та ОЗПЛ: са мостійність,
не упе ре д женість, гу манність; 

4) за без пе чу ва ти за хист ГО та ОЗПЛ від по ся гань зло чин них уг ру пу вань.
Вва жаємо, що для до сяг нен ня вка за них цілей – те ле о логічних домінант ЦП

ООН має ви ко ну ва ти на ступні за вдан ня, що ство рю ють склад ний си с тем ний ком -
плекс ор ганізаційно-пра во вих та міжна род но-пра во вих за ходів, а са ме:

1) ре тель но ве с ти облік всіх ГО та ОЗПЛ в регіоні опе рації;
2) ви клю чи ти мож ли ве ком про ме ту ван ня не за леж но го ста ту су ГО та ОЗПЛ,

уни ка ю чи пря мих зустрічей з ни ми, окрім мо ментів здійснен ня не обхідно го за хи -
с ту;

3) при здійсненні па т ру лю вань те ри торії ре гу ляр но, ре тель но, але не де мон ст -
ра тив но кон тро лю ва ти зовнішній ви гляд приміщень штаб-квар тир та по льо вих
офісів ГО та ОЗПЛ, од но час но здійсню ю чи за ма с ко ва ний те ле фон ний чи
радіокон такт;

4) підтри му ва ти з ни ми інфор маційний зв’язок що до по вноцінно го, але ро зум -
но го (без за гроз для ГО та ОЗПЛ) ви ко ри с тан ня на ступ ної інфор мації, що над хо -
дить до них: оцінка на се лен ням діяль ності МОПМ по за хи с ту цивільно го на се -
лен ня, всебічна інфор мація про криміна ль ну ак тивність, інфор мація з бо ку ГО та
ОЗПЛ що до по кра щен ня взаємодії з ни ми, інфор мація про по ру шен ня прав лю ди -
ни з бо ку працівників МОПМ;

5) ре гу ляр но одер жу ва ти інфор мацію про час, місце і ступінь не без пе ки опе -
рацій, котрі пла ну ють ГО та ОЗПЛ;

6) не по далік від місць за зна че них опе рацій, але не без по се ред ньо там, про
всяк ви па док роз та шо ву ва ти си ли, зо к ре ма, підрозділи спеціаль но го при зна чен ня,
потрібні для відбит тя мож ли во го на па ду;

7) цілі за зна че ної при сут ності поліції ООН (ціле с пря мо ва на го товність до за -
хи с ту ГО) ма с ку ва ти, на при клад, під про ве ден ня на вчань;

8) за без пе чу ва ти з од но го бо ку підрозділи поліції ООН, з дру го го бо ку – си ли
ГО та ОЗПЛ – най су часніши ми технічни ми за со ба ми для не гай но го вик ли ку до -
по мо ги;

9) ЦП ООН підтри му ва ти надійні зв’яз ки з військо ви ми си ла ми МОПМ для
вик ли ку ма лої авіації – у ви пад ках, ко ли йдеть ся про на пад на по льові офіси ГО,
ку ди ав то транс порт ЦП ООН за об ме же ний час до бра ти ся не в змозі.

Для за без пе чен ня не ухиль но го ви ко нан ня вка за них за вдань і до сяг нен ня
цілей, во ни ма ють бу ти вве дені до ман датів ЦП ООН кож ної МОПМ. 

Для втілен ня в жит тя за зна че них про по зицій об’єктив но не обхідни ми є й
міжна род но-пра вові за хо ди. Доцільність вве ден ня за зна че них цілей і за вдань що -
до взаємодії з ГО до ман датів ЦП ООН не обхідно об го во ри ти на рівні керівництва
зацікав ле них де пар та ментів ООН: Де пар та мен ту опе рацій з підтри ман ня ми ру,
Уп равління ООН з ко ор ди нації гу манітар них пи тань, Про гра ми До б ро вольців
ООН, – а та кож з керівництвом Міжна род но го коміте ту Чер во но го Хре с та. У разі
схва лен ня во ни ма ють прой ти об го во рен ня на Раді Без пе ки ООН. Ли ше після
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цьо го во ни мо жуть бу ти вве дені до ман датів МОПМ, зо к ре ма до ман датів ЦП
ООН, відповідною Ре зо люцією ООН.

Ре зю му ю чи ви кла де не ви ще, тре ба дійти на ступ них вис новків:
– хо ча ви ко ри с тан ня МОПМ для вирішен ня ло каль них зброй них конфліктів

бу ло роз по ча то у 1948 р., ли ше че рез 50 років ува гу світо вої гро мадсь кості бу ло
звер не но до тяж ко го ста но ви ща цивільно го на се лен ня у зо нах МОПМ. Від по чат -
ку МОПМ в зо нах зброй них конфліктів пра цю ють чис ленні ГО, знач ною мірою
до по ма га ю чи місце во му на се лен ню, бу ду чи без за хи сни ми та підда ю чись на па дам
криміна ль них уг ру пу вань, вільно чи ми мо волі одер жу ю чи ко рис ну для ефек тив -
ності си ло вих струк тур МОПМ інфор мацію. То му кон цепція інте г рації –
поєднан ня зу силь си ло вих струк тур МОПМ та ГО, що ви ник ла з 1999 р. є про дук -
тив ною та та кою, що по тре бує ре алізації;

– од нак, май же од но час но керівництво ООН бу ло стур бо ва но ви яв ле ною
інфор мацією, що відвер та спільна пра ця ГО з си ло ви ми струк ту ра ми ОПМ ком -
про ме тує прин ци пи не за леж ності та не упе ре д же ності ГО в очах місце во го на се -
лен ня і ок ре мих фракцій конфлікту, тим са мим не тільки знач но зни жу ю чи ефек -
тивність гу манітар ної діяль ності, але й збільшу ю чи за гро зу жит тю працівників
ГО. Хо ча ува гу керівництва ООН про не обхідність ура ху ван ня цьо го при інте г -
рації діяль ності ГО і си ло вих струк тур МОПМ бу ло звер не но ще у 1999 р., си лові
струк ту ри МОПМ на те ре нах опе рацій досі не ма ють яс но го уяв лен ня, як
здійсню ва ти за хист ГО та одер жан ня від них інфор мації, при цьо му не ком про ме -
ту ю чи їхню не за лежність та не упе ре д женість;

– для за без пе чен ня інфор маційно го су про во д жен ня ос тан нь о го про по нується
си с те ма чітких цілей інте г рації діяль ності ГО та ЦП ООН, а та кож кон крет них за -
вдань що до їх ре алізації, тоб то для ор ганізації за хи с ту ГО та одер жан ня від них
не обхідної інфор мації при од но час но му ви клю ченні ком про ме ту ван ня прин ципів
діяль ності ГО: гу ман ності, не за леж ності, не упе ре д же ності;

– для до ве ден ня за зна че ної си с те ми цілей і за вдань у якості ви мог до всіх
МОПМ про по нується вве с ти її до ман датів МОПМ на рівні Ра ди Без пе ки ООН.
По пе ред ньо та ка си с те ма по вин на прой ти міжна род но-пра во ве та технічне
оціню ван ня у зацікав ле них де пар та мен тах ООН, та ких як: Де пар та мент опе рацій
з підтри ман ня ми ру, Уп равління ООН з ко ор ди нації гу манітар них пи тань, Про -
гра ма До б ро вольців ООН, – а та кож у керівництві Міжна род но го коміте ту Чер во -
но го Хре с та.
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В. Г. ТРЕ ТЬ Я КО ВА 

МІЖНА РОД НО-ПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ ПРОФІЛАК ТИ КИ 
ТА ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПСИХІЧНО ГО ЗДО РОВ’Я ЛЮД СТ ВА 

ЯК ГЛО БАЛЬ НОЇ БІОЕ ТИЧ НОЇ ПРО БЛЕ МИ

Погіршен ня психічно го здо ров'я на се лен ня пла не ти на бу ває в су час но му світі не без -
печ но-ма со во го і за гроз ли во го для суспільства й по даль шо го існу ван ня людсь ко го ге но -
фон ду ха рак те ру, пе ре тво рю ю чись на гло баль ну біое тич ну про бле му, яка ви ма гає від
міжна род них ор ганізацій і за ко но давців різних країн прий нят тя ско ор ди но ва них, ком -
плекс них і кар ди наль них пра во вих за ходів. Про по нується на ви ко нан ня ре ко мен дацій
ВО ОЗ за про ва д жен ня на міжна род но му та національ них рівнях за ко но дав ст ва про
психічне здо ров'я, а та кож роз роб ка на міжна род но му, регіональ но му та
міжрегіональ но му рівнях – мо дель но го за ко но дав ст ва про по пе ре д жен ня і профілак ти -
ку пси хо на силь ст ва та пси хо те ро ру.

Клю чові сло ва: міжна род но-пра во вий стан дарт, психічне здо ров'я, пси хо те рор,
гло баль ний, біое тич ний.

Тре ть я ко ва В.Г. Меж ду на род но-пра во вые ас пек ты про фи лак ти ки и обес пе че -
ния пси хи че с ко го здо ро вья че ло ве че ст ва как гло баль ной би о эти че с кой про бле мы

Ухуд ше ние пси хи че с ко го здо ро вья на се ле ния пла не ты при об ре та ет в со вре мен ном
ми ре опас но-мас со вый и уг ро жа ю щий для об ще ст ва и даль ней ше го су ще ст во ва ния че -
ло ве че с ко го ге но фон да ха рак тер, пре вра ща ясь в гло баль ную би о эти че с кую про бле му,
ко то рая тре бу ет от меж ду на род ных ор га ни за ций и за ко но да те лей раз лич ных стран
при ня тия ско ор ди ни ро ван ных, ком плекс ных и кар ди наль ных пра во вых мер.

Пред ла га ет ся во ис пол не ние ре ко мен да ций ВОЗ вве де ние на меж ду на род ном и на -
ци о наль ных уров нях за ко но да тель ст ва о пси хи че с ком здо ро вье, а так же раз ра бот ка
на меж ду на род ном, ре ги о наль ном и меж ре ги о наль ном уров нях – мо дель но го за ко но да -
тель ст ва о пре ду преж де нии и про фи лак ти ке пси хо на си лия и пси хо тер ро ра.

Клю че вые сло ва: меж ду на род но-пра во вой стан дарт, пси хи че с кое здо ро вье, пси хо -
тер рор, гло баль ный, би о эти че с кий.

Tretiakova Victoria. International legal aspects of mankind mental health prevention
and provision as a global bioethical issue
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Deteriorating of the planet population mental health in today's world transformed into a
mass-threatening and dangerous problem for society and for the continued existence of the
human gene pool nature, becoming a global bioethical issue that calls on countries, interna-
tional organizations and legislators around the world to adopt the coordinated, comprehen-
sive and fundamental legal actions. The article suggests for implementation of the WHO rec-
ommendations into legislation on mental health at international and national level and devel-
opment of the model legislation on the prevention of mental abuse and mental terror at the
international, regional and interregional levels.

Key words: international legal standards, mental health, mental terror, global, bioethical.

10 жовт ня 2013 ро ку пла не та відзна ча ти ме Всесвітній день психічно го здо -
ров’я. Про гре су ю че погіршен ня психічно го здо ров’я на се лен ня пла не ти в ос танні
де ся тиріччя ство ри ло підґрун тя для фор му ван ня однієї із най не без печніших для
су час но го суспільства гло баль них біое тич них про блем. На ди наміку за зна че но го
про це су, яка пе ре вер ши ла усі ре кор ди за усю історію роз вит ку люд ст ва ще у
другій по ло вині ХХ сторіччя, звер тає ува гу урядів та за ко но давців країн світу
Всесвітня Ор ганізація Охо ро ни Здо ров’я ООН (ВО ОЗ), за кли ка ю чи ос танніх до
прий нят тя національ них за конів про охо ро ну психічно го здо ров’я на се лен ня їх
країн та до вжит тя пре вен тив них ра ди каль них за ходів для стабілізації за галь но го
психічно го ста ну суспільства.

Так, ще у 1962 році, прий ма ю чи «Про гра му роз вит ку в сфері психічно го здо -
ров'я», ВО ОЗ за зна ча ла, що психічні хво ро би, які з давніх часів тур бу ва ли люд ст -
во, вик ли ка ю чи ос т рах і хви лю ван ня що до їх не пе ред ба чу ва ної по яви та про явів,
з дру гої по ло ви ни ХХ ст. по ча ли різко про гре су ва ти, до ся га ю чи не чу ва них для
суспільства об сягів. Вже двад цять років по то му ВО ОЗ із за не по коєнням повідо -
мля ла, що об ся ги психічної не ду ги у світі ка та ст рофічно не впин но зро с та ють із
кож ним ро ком і на 1980 рік у більшості країн нею бу ло охоп ле но при близ но 20%
на се лен ня, по ло ви на яко го страж дає важ ки ми і хронічни ми фор ма ми психічних
за хво рю вань або роз ла да ми психічної діяль ності, а інша йо го ча с ти на – вра же на
не пси хо тич ни ми психічни ми за хво рю ван ня ми, вклю ча ю чи психічне не до роз ви -
нен ня, не вро тичні хво ро би та інші роз ла ди осо би с тості. 

У 1990 році, за да ни ми Всесвітньої асоціації психіатрів (ВПА), у світі
психічни ми роз ла да ми страж да ло біля 400 млн. лю дей. 

Сьо годні спеціалісти відзна ча ють тільки за не по вною ста ти с ти кою, що від
психічних роз ладів по тер пає по над чверть меш канців Землі, а більшість із іншої
ча с ти ни на се лен ня пла не ти пе ре бу ває у гру пах ри зи ку, вра же на не вро за ми та
схиль на до ал ко голізму. При цьо му се ред мо лоді зро с тає кількість осіб, що пе ре -
жи ва ють де пресію та вда ють ся до суїци ду, а поміж осіб по хи ло го віку про гре су -
ють про яви не до ум ст ва та інших за хво рю вань психічно го профілю.

Фізичній та психічній цілісності людсь ко го ге но фон ду за гро жує й по ява та
ма со ве по ши рен ня невідо мих у ми ну ло му і не виліков них су ча сним ме то да ми хво -
роб, на при клад, та ких, як СНІД. 

То му не ви пад ко во ВО ОЗ щорічно на по ля гає на по си ленні ува ги з бо ку дер жав
до психічно го здо ров’я їх на се лен ня, за кли кає за ко но давців та уря ди країн світу
до за про ва д женні си с те ми профілак ти ки та по пе ре д жен ня психічних за хво рю -
вань, на го ло шує на не обхідності вве ден ня національ них та міжна род них пра во -
вих інсти тутів за без пе чен ня психічної без пе ки у суспільстві.

Се ред не без печ них суспільних явищ, які пе ре тво рю ють ся у най гостріші гло -
бальні біое тичні про бле ми су час ності, що без по се ред ньо за шко д жу ють психічно -
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му здо ров’ю люд ст ва, руй ну ють психічну цілісність людсь ко го ге но фон ду, слід
за зна чи ти такі, як «пси хо те рор» та «пси хо на силь ст во». 

Як що звер ну ти ся до до к т ри наль но го тлу ма чен ня по нят тя «психічне на силь ст -
во», то од но знач но го юри дич но го виз на чен ня для цьо го по нят тя знай ти не мож ли -
во і, на жаль, досліджен ню цьо го яви ща в жодній країні світу не приділя ло ся до
цьо го ча су на леж ної ува ги. 

Під терміном «пси хо те ро ризм», яке по хо дить від грец. psyche ( ду ша, лат.
terror – страх, жах)1, слід ро зуміти мо раль но-пси хо логічний, а іноді фізич ний
вплив (з до по мо гою спеціаль них фізич них при ст роїв) на підсвідомість лю ди ни,
при яко му у лю ди ни, що стає об’єктом впли ву, спо с теріга ють ся психічні роз ла ди,
які штов ха ють її на не адек ватні дії у ви гляді суїци ду, аг ресії, вво дять у де пре сив -
ний або панічний стан. Вра же на у та кий спосіб лю ди на, як пра ви ло, по чи нає
страж да ти манією пе ресліду ван ня, підсвідо мо відчу ває не без пе ку, яка
«нав’язується» їй «маніпу ля то ром» в за леж ності від ви ко ри с то ву ва но го ос таннім
дже ре ла впли ву. Пред мет за ля ку ван ня, об ра ний «аген том впли ву на
підсвідомість», мо же бу ти різним, як і ступінь емоційно го ре а гу ван ня жерт ви. 

Так, най частіше пред ме том пси хо те ро ру стає «страх», зо к ре ма:
фізич но го ха рак те ру, ко ли лю ди на по чи нає паніку ва ти, на при клад, від мож ли -

вості за хворіти на не виліков ну хво ро бу або ста ти жерт вою на силь ст ва;
пра во во го ха рак те ру, ко ли індивіду у ма не по коїть вірогідність втра ти осо би с -

тих до ку ментів або мож ливість ста ти жерт вою шан та жу, що мо жуть спри чи ни ти
зміну пра во во го ста ну лю ди ни у суспільстві, на при клад, при ве с ти до поз бав лен -
ня волі;

ма теріаль но го ха рак те ру, ко ли осо ба по чи нає бо я ти ся ре аль ної втра ти дже рел
до хо ду або будь-яких за собів для існу ван ня, пе ре жи ває із-за по тенційної втра ти
сво го ру хо мо го чи не ру хо мо го май на, на при клад, ви к ра ден ня при на леж но го їй
транс порт но го за со бу або підпа лу бу дин ку то що;

місти ко – релігійно го ха рак те ру (на при клад, страх пе ред на стан ням «кінця
світу»);

еко логічно го ха рак те ру (очіку ван ня та страх пе ред стихійни ми ли ха ми, різни -
ми при род ни ми ка таклізма ми);

тех но ген но го ха рак те ру (страх пе ред не ми нучістю та не без пе кою тех но ген ної
ка та ст ро фи, аварією на ви роб ництві або пе ред не без пе кою, яку не се у собі ко ри -
с ту ван ня по бу то вим еле к трон ним об лад нан ням, за сто су ван ня технічно го зна ряд -
дя та при ладів, поїздка у гро мадсь ко му або осо би с то му транс порт но му за собі то -
що);

іншо го ха рак те ру, пов’язані із якою-зав год но сфе рою життєдіяль ності лю ди -
ни у соціумі.

Та ким чи ном, в умо вах сьо го ден ня будь-яка лю ди на не усвідо мле но та по за її
ба жан ням в різних сфе рах її пе ре бу ван ня чи діяль ності мо же ста ти об’єктом при -
хо ва но го де с т рук тив но го психічно го впли ву, психічних маніпу ляцій та психічно -
го на силь ст ва. При цьо му дже рел пси хо не без пе ки мо же бу ти ба га то. 

Че рез пси хо на силь ст во і не кон тро ль о ва ний зовнішній вплив на підсвідомість
лю ди ни ве ли чезні гру пи лю дей, а іноді цілі країни охоп лю ють ма сові або ко лек -
тивні пси хо зи, що от ри ма ли на зву «психічних епідемій». 

Ва лен ти на Га таш, звер та ю чись до яви ща ма со вих пси хозів та пси хо епідемій,
які все частіше відбу ва ють ся на вко ло нас, за зна чає: «Психічні епідемії сьо годні
досліджені настільки до б ре, що з дру гої по ло ви ни ми ну ло го сторіччя кон ст ру ю -
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ван ня штуч но го психічно го «віру су» все більше стає спра вою бізне су та політи -
ки, аре ною про ду ма них соціаль них стра тегій різно манітних зацікав ле них уг ру по -
вань»2. 

Та ким чи ном, «кон ст ру ю ван ня штуч но го психічно го «віру су» і йо го ма со ве
за сто су ван ня та ней мовірно інтен сив не по ши рен ня у суспільстві не се у собі не
тільки за гро зу психічної де гра дації людсь ко го ге но фон ду, а й спро мож на при ве с -
ти до йо го то таль но го зни щен ня. То му про бле ми, пов’язані із за сто су ван ням пси -
хо на силь ст ва та пси хо те ро ру, ви ма га ють на галь ної і на леж ної ува ги міжна род ної
гро мадсь кості, вче них-прав ників, а їх по пе ре д жен ня та профілак ти ка ма ють рег -
ла мен ту ва ти ся, бе зу мов но, на за ко но дав чо му рівні у кон тексті профілак ти ки та
за без пе чен ня психічно го здо ров’я на се лен ня.

Згідно кла сифікації, яка існує се ред вче них, усі ко лек тивні чи ма сові пси хо зи
поділя ють на чо ти ри уза галь нені гру пи: соціальні; па ра релігійні; етнічні; тех но -
кра тичні, тоб то пов’язані з яви щем технічно го про гре су. 

При цьо му ча с тотність пси хо атак, пси хо те ро ри с тич них акцій, збуд ни ки для
ви ник нен ня яких мо жуть над хо ди ти із найрізно манітніших дже рел, на при клад,
від при хо ва ної рек ла ми, фільмів, про повідей лідерів то талітар них ор ганізацій,
течій та рухів то що, зро с тає з кож ним днем. 

Найбільш по ши ре ною, стійкою і не без печ ною се ред «психічних епідемій» в
си лу її до ступ ності для будь-яких ка те горій на се лен ня В. Га таш слуш но вва жає
ту, яка вик ли кається діяльністю груп па ра релігійно го ха рак те ру. Не ви пад ко во се -
ред суб’єктів та ко го не без печ но го впли ву – провідне місце на сьо годні посіда ють
різно го ви ду, ти пу, фор ми не о релігійні де с т рук тивні та ек с т ремістські ор ганізації,
течії та ру хи, які в наші дні все частіше ма с ку ють ся під «зви чайні» гро мадські ор -
ганізації та бла годійні фон ди, за сто со ву ю чи до своїх членів при хо вані ме то ди
пси ховпли ву і пси хо на силь ст ва для «зом бу ван ня» ос танніх та пе ре тво рен ня їх на
ви ко навців різних зло чин них діянь. Ви яв ля ти такі дже ре ла психічної не без пе ки у
суспільстві над зви чай но важ ко. На томість, ця про бле ма має серй оз но досліджу -
ва ти ся на міжна род но му і національ них рівнях та знай ти розв’язан ня шля хом за -
про ва д жен ня на леж них дієвих ор ганізаційно-пра во вих за ходів і ви ма гає роз бу до -
ви гло баль ної си с те ми за хи с ту суспільства від психічно го на силь ст ва та
психічно го те ро ру. Аналізу ю чи стан справ в га лузі мож на ствер д жу ва ти, що
відсутність пра во вих ме ханізмів по пе ре д жен ня та профілак ти ки пси хо на силь ст ва
та пси хо те ро ру пов’яза на із слабкістю інсти ту ту за хи с ту біое тич них прав лю ди ни
у сфері профілак ти ки, за без пе чен ня та охо ро ни психічно го здо ров’я, що в свою
чер гу є наслідком мінімаль ної за без пе че ності цьо го інсти ту ту за ко но дав чи ми та
прак ти ко за с то сов чи ми ме ханізма ми, не ефек тивність та ких ме ханізмів, а то і по -
вна їх відсутність. 

Мож на спо с теріга ти суттєві про га ли ни і в на уковій те о ре тичній ча с тині пра -
во во го інсти ту ту за хи с ту біое тич них прав лю ди ни у сфері профілак ти ки, за без пе -
чен ня та охо ро ни психічно го здо ров’я і відповідно – по вну відсутність пра во вих
ме ханізмів для по пе ре д жен ня та профілак ти ки пси хо на силь ст ва та пси хо те ро ру.
Крім то го, бра кує й єди них уніфіко ва них пра во вих стан дартів, нор ма тивів, пра -
вил у сфері за ко но дав чо го ре гу лю ван ня пи тань профілак ти ки, за без пе чен ня та
охо ро ни психічно го здо ров’я як на міжна род но му, так і на національ них рівнях, і
відповідно не має жод них ра ди каль них міжна род но-пра во вих ме ханізмів, пра вил
та стан дартів що до по пе ре д жен ня та профілак ти ки пси хо на силь ст ва та пси хо те -
ро ру3. 
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Рік то му у Всесвітній день психічно го здо ров'я (10 жовт ня 1912 ро ку ) ВО ОЗ
в чер го вий раз звер ну ла ся до усіх країн світу із за кли ком про за про ва д жен ня
міжна род них і національ них пра во вих актів, спря мо ва них на профілак ти ку та за -
без пе чен ня психічно го здо ров’я на се лен ня Пла не ти, на при пи нен ня стиг ма ти зації
де пресії та психічних по ру шень, яки ми, за да ни ми цієї ор ганізації, у всьо му світі
страж дає по над 450 мільйонів лю дей4. Ад же ця хво ро ба поз бав ляє страж да ю чих
на неї мож ли вості нор маль но функціону ва ти, ро бить їх лег кою здо бич чю для
різно го ро ду «маніпу ля торів». 

Са ме в більшості своїй лю ди, що страж да ють на де пресію, ста ють адеп та ми
не без печ них для суспільства то талітар них сект та різних за ма с ко ва них куль ту ро -
логічних, спор тив них, тренінго вих то талітар них ор ганізацій, вчи ня ють під впли -
вом іде о логів та ва тажків зга да них струк тур вбив ст ва членів своїх сімей, сто -
ронніх осіб, пе ре тво рю ють ся на «сліпих» ви ко навців різних те ро ри с тич них акцій. 

65-я сесія Всесвітньої асам б леї охо ро ни здо ров'я5, що про хо ди ла у травні
1912 ро ку у Же неві, прий ня ла Ре зо люцію про психічне здо ров'я, як гло баль ну
про бле му, яка по тре бує на галь них ком плекс них, ско ор ди но ва них дій та за ходів з
бо ку ВО ОЗ та сек торів охо ро ни здо ров'я і соціаль но го сек то ру на національ но му
рівні. Ре зо люція за кли ка ла дер жа ви-чле ни виділи ти на лежні ре сур си на охо ро ну
психічно го здо ров'я та за про по ну ва ла ВО ОЗ роз ро би ти ком плекс ний план дій в
сфері психічно го здо ров'я і пред ста ви ти йо го че рез Ви ко нав чий комітет для роз -
гля ду на Шістде сят шостій сесії Всесвітньої асам б леї охо ро ни здо ров'я у
2013 році6.

Слід за зна чи ти, що як що дер жа ви виділя ють певні ко ш ти на ліку ван ня
психічно хво рих осіб, то пи тан ня профілак ти ки психічно го здо ров’я, усу нен ня
при чин йо го погіршен ня у суспільстві, ней т ралізації дже рел не без печ но го впли ву
на підсвідомість лю ди ни, бо роть би із пси хо те ро риз мом та пси хо на силь ст вом, фак -
тич но, ігно ру ють ся навіть з бо ку еко номічно роз ви не них дер жав, а міжна род на
гро мадськість у цій сфері не про яв ляє на леж ної на по лег ли вості, звер та ю чи ува гу
тільки на не без печні про яви психічних за хво рю вань або їх суспільні наслідки. 

Своєчас ний же відгук з бо ку дер жав на за кли ки зга да ної міжна род ної ор -
ганізації і прий нят тя за ко но дав ст ва у сфері за без пе чен ня та профілак ти ки
психічно го здо ров’я, на на ше пе ре ко нан ня, мог ли б по пе ре ди ти про яви пси хо на -
силь ст ва та пси хо те ро ру в суспільстві, сти му лю ва ли б роз роб ку спеціаль них за -
собів та тех но логій, які б спри я ли ви яв лен ню психічних впливів, а от же – уне -
мож лив лю ва ли б маніпу лю ван ня свідомістю лю ди ни, ви ко ри с тан ня її у якості
зна ряд дя за мов них вбивств, те рактів, інших зло чинів, спря мо ва них про ти жит тя
та здо ров’я лю ди ни, се ре до ви ща її існу ван ня то що. 

Вба чається, що на сьо годні усі без ви нят ку дер жа ви світу у про цесі міжна род -
ної співпраці у біое тичній сфері по винні вжи ва ти усі мож ливі ефек тивні та не -
обхідні за хо ди для за без пе чен ня біое тич них прав лю ди ни на психічне здо ров’я та
психічну цілісність, і, в пер шу чер гу, шля хом по пе ре д жен ня та профілак ти ки пси -
хо на силь ст ва та пси хо те ро ру в суспільстві. 

Для цьо го, на наш по гляд, Всесвітньою Ор ганізацією Охо ро ни Здо ров’я має
бу ти роз роб ле но мо дель ний про ект ре ко мен до ва но го нею ще на прикінці
ХХ сторіччя, як зга ду ва лось ви ще, за ко ну про охо ро ну психічно го здо ров’я. Крім
то го вба чається до реч ним роз ро би ти про ек ти на ступ них мо дель них нор ма тив но-
пра во вих актів: за ко ну про психічну без пе ку в суспільстві і за ко ну про пси хо -
логічну до по мо гу на се лен ню. 
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Доцільно та кож, на на шу дум ку, на рівні ООН ініціюва ти прий нят тя рішен ня
про за про ва д жен ня відповідних за конів в усіх дер жа вах, що є чле на ми ООН. Ана -
логічні рішен ня мог ли б бу ти прий няті на рівні регіональ них інте г раційних
міжна род них ор ганізацій, на при клад, та ких, як Ра да Євро пи, ЕС, а та кож на рівні
міжрегіональ них міжна род них ор ганізацій, зо к ре ма, та ких, як СНД та ін. 

В кон тексті за зна че но го вба чається доцільним ре ко мен ду ва ти МПА СНД роз -
роб ку про ек ту мо дель но го Ко дек су психічно го здо ров’я на се лен ня, а та кож за про -
по ну ва ти роз роб ку про ек ту ок ре мо го мо дель но го За ко ну «Про по пе ре д жен ня та
профілак ти ку пси хо на силь ст ва та пси хо те ро ру в суспільстві». Крім то го, оп ти -
маль но му вирішен ню про бле ми профілак ти ки та за без пе чен ня психічно го здо -
ров’я на се лен ня пла не ти у ціло му в суспільстві мог ла б спри я ти роз роб ка та
прий нят тя мо дель них міжна род но го та євро пейсь ко го Біое тич них ко дексів
відповідно на рівні ООН, ЄС, Ра ди Євро пи, спеціальні розділи яких бу ли б при -
свя чені пра во во му вре гу лю ван ню за зна че них ви ще пи тань. На ос нові зга да них
мо дель них ко дексів та за конів, які мог ли б пре зен ту ва ти суспільству уніфіко вані
міжна родні, регіональні та міжрегіональні стан дар ти в сфері профілак ти ки та за -
без пе чен ня психічно го здо ров’я на се лен ня кож ної, країни, збе ре жен ня та за хи с ту
психічної цілісності її людсь ко го ге но фон ду, а та кож пре вен тивні за хо ди для не -
до пу щен ня пси хо на силь ст ва та пси хо те ро ру, за без пе чен ня пси хо без пе ки у
суспільстві та пси хо логічну до по мо гу на се лен ню, мо жуть бу ти роз роб лені
відповідні національні за ко ни, про які вже за зна ча лось ви ще. 

Ук раїні, яка пе ре жи ла у се ре дині 90-х років ми ну ло го століття гуч ний су до вий
про цес над ва таж ка ми то талітар ної сек ти «Біле Брат ст во», що «ви ве ла із нор -
маль но го психічно го ста ну» сотні ти сяч мо ло дих ук раїнців; яка по тра пи ла у
епіцентр Чор но бильсь кої ка та ст ро фи, що теж суттєво погірши ла стан психічно го
здо ров’я на се лен ня країни; де тільки на дис пан сер но му обліку з при чин
психічних за хво рю вань пе ре бу ває по над 1 млн. гро ма дян країни і ще більша
кількість лю дей страж дає на де пресії, ал ко голізм, особ ли во уваж но тре ба по ста -
ви ти ся до про бле ми пра во во го за без пе чен ня та профілак ти ки психічно го здо ров’я
на се лен ня. Для країни кон че не обхідним, на на шу дум ку, є роз роб ка та прий нят -
тя на ступ них національ них нор ма тив но-пра во вих актів: Ко дек су за конів Ук раїни
про охо ро ну здо ров’я, Ме дич но го ко дек су Ук раїни, Біое тич но го ко дек су Ук раїни,
За ко ну Ук раїни про психічне здо ров’я, За ко ну Ук раїни про по пе ре д жен ня та про -
тидію пси хо те ро риз му та пси хо на с тиль ст ву; За ко ну Ук раїни про про тидію ек с -
пансії то талітар них та де с т рук тив них па ра релігійних рухів та течій.

Зва жа ю чи на те, що на 66-й сесії Всесвітньої асам б леї охо ро ни здо ро вя, яка 20
–22 трав ня 2013 ро ку прой ш ла у Же неві, Міністра охо ро ни здо ров'я Ук раїни Раїсу
Бо га ти рь о ву бу ло об ра но віце-пре зи ден том за зна че ної Асам б леї7, Ук раїна цілком
до реч но мо же ви с ту пи ти на міжна родній арені із своїми про по зиціями що до
вирішен ня гло баль ної про бле ми, пов’яза ної із за хи с том психічно го здо ров’я на -
се лен ня Зем ної кулі. Так, доцільно бу ло б за про по ну ва ти МПА Ра ди Євро пи роз -
ро би ти про ект Кон венції про за хист на се лен ня Євро пи від психічно го на силь ст -
ва з бо ку де с т рук тив них та ек с т ремістських не о релігійних ор ганізацій, течій та
культів і про ект відповідно го мо дель но го за ко ну для впро ва д жен ня на леж них
національ них за конів для вре гу лю ван ня цієї про бле ми. Ук раїна мог ла б ви с ту пи -
ти ініціато ром фор му ван ня міжна род ної про гра ми універ саль них біофізич них,
біохімічних та біое нер ге тич них ме тодів, тех но логій та об лад нан ня для ви яв лен ня
при хо ва но го індивіду аль но го чи ма со во го впли ву на людсь ку психіку на всіх
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стадіях цьо го про це су і ство рен ня за собів індивіду аль но го за хи с ту психіки лю ди -
ни від пси хо на силь ст ва.

На рівні ВО ОЗ слід, на на шу дум ку, ініціюва ти роз роб ку мо дель ної Пам’ят ки
для на се лен ня, яка б звер та ла ува гу і по пе ре д жа ла кож но го пе ресічно го гро ма дя -
ни на про не без печні зовнішні психічні впли ви, по тенційні дже ре ла та місця їх ви -
ник нен ня та по ши рен ня, повідо мля ла про ви пад ки пси хо те ро ру та пси хо на силь -
ст ва. 

1. Пси хо тер ро ризм / Пси хо ло гия от «А до Я» [Эле к трон ный ре сурс] – Ре жим до сту -
па: http://azps.ru / handbook / character / psihoterrorizm. html. 2. Га таш В. Как убе речь ся
от «пси хи че с кой ин фек ции»? / В.Га таш // Зер ка ло не де ли. – 2006. – №5. 3. Тре ть я ко -
ва В.Г. Пра во ве ре гу лю ван ня біое тич них про блем у кон тексті за сто су ван ня міжна род -
них та євро пейсь ких стан дартів / Тре ть я ко ва В.Г. – К.: Пар ла ментсь ке ви дав ництво,
2007. – С.46–55. 4. 10 ок тя б ря – Все мир ный день пси хи че с ко го здо ро вья [Эле к трон ный
ре сурс]. – Ре жим до сту па: http: //psyhealth.info/2012/10/09/10-oktyabrya-vsemirnyj-den-
psixicheskogo-zdorovya/. 5. 65-я сес сия Все мир ной ас сам б леи здра во о хра не ния за вер ши -
ла свою ра бо ту по сле при ня тия ре ше ний в от но ше нии но вых гло баль ных мер в об ла с -
ти здра во о хра не ния / пор тал Все мир ной Ор га ни за ции Ох ра ны Здо ро вья ООН [Эле к -
трон ный ре сурс] – Ре жим до сту па: http://www.who.int/ mediacentre/ news/releases/ 2012
wha 65_closes_20120526/ru/. 6. Ре зо лю ция WHA65.4 Все мир ной ас сам б леи здра во о хра -
не ния «О Гло баль ном бре ме ни пси хи че с ких рас ст ройств и не об хо ди мо с ти ком плекс -
ных, ско ор ди ни ро ван ных от вет ных ме ра со сто ро ны сек то ра здра во о хра не ния и со ци -
аль но го сек то ра на стра но вом уров не« : 65 –я сес сия ВАЗ, 25 мая 2012 го да / пор тал Все -
мир ной Ор га ни за ции Ох ра ны Здо ро вья ООН [Эле к трон ный ре сурс]. – Ре жим до сту па:
http://www.who.int/mental_health/ru/. 7. 66-я сес сия Все мир ной ас сам б леи здра во о хра не -
ния: еже днев ные за мет ки о хо де ра бо ты / пор тал Все мир ной Ор га ни за ции Ох ра ны Здо -
ро вья ООН [Эле к трон ный ре сурс]. – Ре жим до сту па: http://www.who.int/mediacentre/
events/2013/ wha66/ journal /ru/index4.html.
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ПРА ВО ВА ПРИ РО ДА АРБІТРАЖ НО-ПРА ВО ВО ГО РЕ ЖИ МУ 
МІЖНА РОД НО ГО ЦЕН Т РУ З ВРЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 

ІНВЕ С ТИЦІЙНИХ СПОРІВ

Досліджу ють ся пра во ва при ро да і особ ли вості ре жи му арбітражів Міжна род но -
го цен т ру з вре гу лю ван ня інве с тиційних спорів. Аналізується гібрид ний і ав то ном ний
ха рак тер арбітраж но го про це су. Звер тається ува га на особ ли вості про це ду ри, які вка -
зу ють на публічно-пра во ву при ро ду ме ханізму. На ве дені цікаві при кла ди і уза галь нен ня
що до впли ву національ них судів і національ но го пра ва на арбітраж ний про цес. 

Клю чові сло ва: інве с тиційні спо ри, зміша ний арбітраж, інве с тиційний арбітраж,
арбітраж ний три бу нал, пе ре гляд арбітраж них рішень, виз нан ня і ви ко нан ня
арбітраж них рішень.

Бон дарь Е.П. Пра во вая при ро да ар би т раж но-пра во во го ре жи ма Меж ду на род -
но го цен т ра по уре гу ли ро ва нию ин ве с ти ци он ных спо ров
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Ис сле ду ют ся пра во вая при ро да и осо бен но с ти ре жи ма ар би т ра жей Меж ду на род -
но го цен т ра по уре гу ли ро ва нию ин ве с ти ци он ных спо ров. Ана ли зи ру ет ся ги б рид ный и
ав то ном ный ха рак тер ар би т раж но го про цес са. Об ра ща ет ся вни ма ние на осо бен но с -
ти про це ду ры, ко то рые ука зы ва ют на пуб лич но-пра во вую при ро ду ме ха низ ма. При ве -
де ны ин те рес ные при ме ры и обоб ще ния от но си тель но воз дей ст вия на ци о наль ных су -
дов и на ци о наль но го пра ва на ар би т раж ный про цесс.

Клю че вые сло ва: ин ве с ти ци он ные спо ры, сме шан ный ар би т раж, ин ве с ти ци он ный
ар би т раж, ар би т раж ный три бу нал, пе ре смотр ар би т раж ных ре ше ний, при зна ние и
ис пол не ние ар би т раж ных ре ше ний.

Bondar Kateryna. Legal nature of the arbitration regime of the Іnternational Сentre
for Settlement of Investment Disputes

The article examines the legal nature and characteristics of the regime of arbitration of
the International Centre for Settlement of Investment Disputes. It analyzes the hybrid and
autonomous nature of the arbitration process. Attention isdrawn to the peculiarities of the pro-
cedure that indicate the public law nature of the mechanism. The article provides interesting
examples and generalizations about the impact of national courts and national law on arbi-
tration process.

Key words: investment disputes, mixed arbitration, investment arbitration, arbitral tribu-
nal, review of arbitral awards, recognition and enforcement of arbitral awards.

За ос танні де ся тиліття спо с теріга ло ся знач не зро с тан ня об ся гу міжна род них
інве с тиційних спорів. Cьо годні такі спо ри пе ре важ но вирішу ють шля хом інве с -
тиційно го арбітра жу. Міжна род ний центр з вре гу лю ван ня інве с тиційних спорів
(англ. – ICSID; далі – ІКСІД або Центр) – це од на із най ав то ри тетніших арбітраж -
них інсти туцій, що роз гля дає спо ри між іно зем ни ми інве с то ра ми і прий ма ю чою
дер жа вою («діаго нальні» або «змішані» спо ри). Центр бу ло за сно ва но Ва шинг -
тонсь кою кон венцією про по ря док вирішен ня інве с тиційних спорів між дер жа ва -
ми та іно зем ни ми осо ба ми 1965 ро ку (далі – «Кон венція» або «Кон венція
ІКСІД»). Кон венція за кла ла інсти туційну ос но ву і до корінним чи ном зміни ла по -
ря док вре гу лю ван ня міжна род них інве с тиційних спорів. 

Ак ту альність досліджен ня арбітраж но-пра во во го ре жи му ІКСІД вик ли ка на
знач ним рос том інсти туції «зміша но го арбітра жу» і влас не зро с тан ням кількості
справ, ак тивністю да ної інсти туції і ува гою до неї з бо ку міжна род но го співто ва -
ри ст ва. Са ме Арбітражні Пра ви ла ІКСІД най частіше за сто со ву ють для роз гля ду
інве с тиційних спорів. На сьо годні 158 дер жав підпи са ли і 149 дер жав, в т.ч.
Украї на, ра тифіку ва ли Кон венцію ІКСІД, і на роз гляді Цен т ру зна хо дить ся
174спра ви. На при клад, Ук раїна ви с ту па ла відповіда чем по де ся ти спра вах, які
роз гля да ли ся Цен т ром. П’ять із цих справ бу ли вирішені на ко ристь Ук раїни,
три – на ко ристь за яв ни ка, ще дві – вре гу ль о вані іншим чи ном. У той же час 24%
всіх за реєстро ва них справ при па дає на Східну Євро пу і Цен т раль ну Азію. 

Як пе ред ба че но стат тя ми 6 (по вно ва жен ня Адміністра тив ної Ра ди), 18-21 (пра -
во  здатність Цен т ру, привілеї та імуніте ти), 23-24 (не до тор канність архівів,
звільнен ня від по датків та зборів) Кон венції, Центр має по вну міжна род ну пра во -
здатність і імуніте ти, так са мо як і арбітри та інші осо би, які бе руть участь у про -
це дурі. Так са мо як і, на при клад,Постійна па ла та тре тейсь ко го су ду, ІКСІД не є су -
дом чи арбітраж ним три бу на лом. Центр адмініструє арбітражі і то му мо же бу ти
оха рак те ри зо ва ний як си с те ма чи струк ту ра, в рам ках якої відбу ва ють ся арбітражі. 

Пра во ва при ро да Цен т ру є унікаль ною, ад же йо го ком пе тенція по ши рюється
на спо ри, що ви ни ка ють на межі і публічно го інте ре су і при ват них прав. Сто ро -
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ною та ких спорів є дер жа ва – особ ли вий суб’єкт,зго да на арбітраж яко го ча с то
містить ся в міжна род них уго дах.У той же час си с те ма арбітра жу ІКСІД має
гібрид ний ха рак тер, ад же поєднує в собі особ ли вості обох си с тем – публічно го
(міждер жав но го) і при ват но го (ко мерційно го) міжна род но го арбітра жу.

Арбітражі,адміністро вані ІКСІД, відрізня ють ся від інших інве с тиційних
арбітражів тим, що во ни підля га ють про це дур но му ре жи му, вста нов ле но му
міжна род ним до го во ром – Кон венцією ІКСІД. Ме ханізм Кон венції пе ред ба чає
справді «міжна род ний» спосіб вирішен ня спорів, за сно ва ний міжна род ним до го -
во ром для дер жав-учас ниць та гро ма дян цих дер жав (інве с торів в інших дер жа -
вах-учас ни цях Кон венції). Ме ханізм ІКСІД ча с то виз на ча ють як ав то ном ний або
ж са мо до статній (sui generis), тоб то не за леж ний від національ них си с тем пра ва
інве с то ра і прий ма ю чої дер жа ви1.

Стат тя 26 Кон венції вста нов лює пре зумпцію, що зго да сторін про пе ре да чу
спо ру для вирішен ня ме то дом арбітра жу ІКСІД оз на чає відмо ву від ви ко ри с тан -
ня інших за собів вирішен ня спорів і та ким чи ном ви клю чає інші спо со би
вирішен ня кон крет но го спо ру. Ко ли про це ду ру ІКСІД роз по ча то, національні су -
ди не мо жуть прий ня ти до роз гля ду спра ву що до то го ж пред ме та спо ру. Єди ним
ви нят ком із цьо го пра ви ла є ви па док, ко ли дер жа ва виз на чає по пе реднє звер нен -
ня до національ них адміністра тив них або су до вих за собів вирішен ня спорів
обов’яз ко вою умо вою для по чат ку про це ду ри згідно з Кон венцією.По ло жен ня,
закріпле не в ст. 26 Кон венції, та кож не ви клю чає мож ли вості сторін до мо ви ти ся
про інший спосіб вирішен ня кон крет но го спо ру.

Відповідно до ст.27 Кон венції, дер жа ви-учас ниці не мо жуть на да ва ти дип ло -
ма тич ний за хист чи звер та ти ся з по зо ва ми міжна род но-пра во во го ха рак те ру що -
до спорів між її осо ба ми і іншою дер жа вою-учас ни цею Кон венції, крім ви падків,
ко ли інша дер жа ва-учас ни ця не ви ко нує рішен ня ІКСІД по відно шен ню до цьо го
спо ру.

Існує декілька то чок зо ру що до пра ва, що ре гу люєпро це ду ру арбітра жу (lex
loci arbitri) в «зміша них» арбітра жах.Най частіше та ким пра вом виз на ють пра во
дер жа ви місця арбітра жу. Все ж де які арбітражні рішен ня, як на при клад
ARAMCO, підпо ряд ко ву ва ли про це ду ру арбітра жу міжна род но му пра ву, на че
йшло ся про міждер жав ний арбітраж2.

На відміну від міжна род них ко мерційних арбітражів і інших інве с тиційних
арбітражів, ко ли су ди ма ють «на гля дові по вно ва жен ня», у ви пад ку ІКСІД, су ди не
ма ють та ких по вно ва жень і не мо жуть втру ча ти ся у про цес роз гля ду спо ру. На -
впа ки су ди по винні відмов ля ти у роз глядіпи тань що до при зна чен ня чи поз бав лен -
ня по вно ва жень арбітрів, тлу ма чен ня арбітраж ної уго ди, про це ду ри роз гля ду,
вста нов лен ня тим ча со вих за ходів чи пе ре гля ду рішен ня. Про це дурні пра ви ла в
Кон венції та інших ба зо вих до ку мен тах ІКСІД спря мо вані на ство рен ня до сить
«ав то ном ної си с те ми із внутрішнім на гля до вим ме ханізмом», що по вто рює роль
судів у місці арбітра жу, то му сфе ра дії lex arbitriі внутрішньо го пра ва інших дер -
жав над зви чай но об ме же на3.

Зви чай но вва жається, що міжна род не пра во є lex arbitriдля арбітражів ІКСІД,
і про це ду ра за Пра ви ла ми ІКСІД де ло калізо ва на і не за леж на від будь-яко го
національ но го пра ва, у то му числі пра ва місця арбітра жу («де-націоналізо ва на»)4.
Тут потрібно ро зуміти, що йдеть ся ли ше про арбітражі за Арбітраж ни ми Пра ви -
ла ми ІКСІД, ад же Кон венція ІКСІД не по ши рюється на арбітражі за Пра ви ла ми
До дат ко во го За со бу, які підпа да ють під ре гу лю ван ня lex arbitri.Особ ливістю цих

365Юридичні і політичні науки



Пра вил є те, що во ни доз во ля ють ІКСІД адміністру ва ти арбітражі, які зви чай но
не підпа да ють під юри с дикцію ІКСІД (на при клад, ко ли дер жа ва – сто ро на спо ру -
чи дер жа ва національ ності інве с то ра не є учас ни цею Кон венції ІКСІД). 

Стат тя 37 Кон венції пе ред ба чає, що при зна чен ня арбітрів для вирішен ня кон -
крет ної спра ви здійснюється без по се ред ньо сто ро на ми спо ру. Як що сто ро ни не
мо жуть по го ди ти ся що до ви бо ру арбітрів, кож на із сторін при зна чає по од но му
арбітру, і тоді два арбітри оби ра ють тре ть о го – пре зи ден та три бу на лу. Го ло ва
Адміністра тив ної Ра ди ІКСІД наділе ний по вно ва жен ня ми при зна чи ти будь-яко го
арбітра, не об ра но го сто ро на ми, із за твер д же но го інсти туцією спи с ку арбітрів.
Арбітраж ний три бу нал діє за прин ци пом kompetenz-kompetenzі са мостійно прий -
має рішен ня що до своєї ком пе тенції (ст. 41). 

Так са мо як і на етапі по чат ку про це ду ри арбітра жу, на стадії роз гля ду спо ру,
до по мо га національ них судів за зви чай не потрібна, ад же всі пи тан ня про це ду ри
або пе ред ба чені Арбітраж ни ми Пра ви ла ми ІКСІД, або вирішу ють ся три бу на лом
у ході роз гля ду спра ви. Згідно зі ст. 44 Кон венції, як що сто ро ни не до мо ви лись
про інше, арбітраж ний роз гляд здійснюється в по ряд ку, пе ред ба че но му розділом
3 Кон венції і Арбітраж ни ми Пра ви ла ми ІКСІД. Арбітраж ний три бу нал са -
мостійно вирішує про це дурні пи тан ня, які не вре гу ль о вані Кон венцією чи
Арбітраж ни ми Пра ви ла ми або інши ми пра ви ла ми, про які до мо ви ли ся сто ро ни.

На при клад, стат тя 47 Кон венції і пра ви ло 39Арбітраж них Пра вил ІКСІД на -
дає по вно ва жен ня арбітраж но му три бу на лу, як що він вва жа ти ме за не обхідне у
зв’яз ку з об ста ви на ми спра ви,ре ко мен ду ва ти сто ро нам будь-які тим ча сові за хо ди,
спря мо вані на за без пе чен ня прав сторін. Він мо же ре ко мен ду ва ти такі тим ча сові
за хо ди як за кло по тан ням сто ро ни, так і за влас ною ініціати вою.

Що до пра ва, яке за сто со вується до пред ме ту спо ру, стат тя 42 Кон венції пе ред -
ба чає, що арбітражні три бу на ли ІКСІД вирішу ють спра ву на ос нові «норм пра ва
об ра но го сто ро на ми». Ли ше як що сто ро ни не об ра ли та ке пра во, арбітраж за сто -
со вує пра во дер жа ви – сто ро ни спо ру (включ но з нор ма ми її міжна род но го при -
ват но го пра ва) і та ки ми пра ви ла ми міжна род но го пра ва, які мо жуть бу ти за сто со -
вані. Тоб то у ви пад ку відсут ності ви бо ру пра ва сто ро на ми, арбітраж ний три бу нал
має до сить ши рокі межі роз су ду що до за сто со ву ва но го пра ва.

Відповідно до ст. 53 Кон венції, рішен ня арбітра жу ІКСІД є обов’яз ко ви ми для
сторін і не підля га ють апе ляції або іншим спо со бам ос кар жен ня, за ви нят ком тих,
які пе ред ба чені Кон венцією. У кон крет но виз на че них ви пад ках, про пи са них у
ст. 49-51, мож ли вим є по дан ня за яви про прий нят тя до дат ко во го рішен ня, ви прав -
лен ня по ми лок, тлу ма чен ня рішен ня і зміну рішен ня у зв’яз ку з но во ви яв ле ни ми
об ста ви на ми. Після то го як арбітраж ний три бу нал виніс рішен ня, сто ро ни не мо -
жуть йо го ос кар жи ти у жод но му національ но му суді. Кон венція пе ред ба чає у
ст. 52 влас ну си с те му відміни (ану лю ван ня) рішен ня спеціаль ни ми коміте та ми ad
hoc. Хо ча в ака демічній літе ра турі ви су вається ба га то кри ти ки що до про це ду ри
ану лю ван ня рішен ня5, у будь-яко му разі Кон венція за без пе чує непідпо ряд ко -
ваність та ких рішень національ ним су дам. Су ди не вправі пе ре гля да ти чи відміня -
ти рішен ня арбітра жу ІКСІД, ад же ос танні вва жа ють ся «а-національ ни ми» і
підпо ряд ко ва ни ми скоріше ре жи му Кон венції, ніж пев но му національ но му
праву6.

Кож на дер жа ва-учас ни ця Кон венції по вин на виз на ва ти рішен ня арбітражів
ІКСІД і ви ко ну ва ти гро шові зо бов’язан ня, по кла дені рішен ням, на своїй те ри торії
як ос та точ не рішен ня су до во го ор га ну да ної дер жа ви (ст. 54). Да не по ло жен ня ро -
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бить ре жим Кон венції ІКСІД більш спри ят ли вим, ніж ре жим Нью-Йорксь кої кон -
венції, що за сто со вується до ви ко нан ня рішень інших інве с тиційних арбітражів
(адміністро ва них не ІКСІД) і арбітражів, які про во дять ся за Пра ви ла ми До дат ко -
во го За со бу ІКСІД.Кон венція ІКСІД пе ред ба чає ав то ма тич не виз нан ня і ви ко нан -
ня рішень, ад же до стат нь о ли ше на да ти копію рішен ня ков пе тент но му дер жав но -
му ор га ну для підтвер д жен ня ав тен тич ності, і не до пу с кається жод но го пе ре гля -
ду рішень су да ми під час цієї про це ду ри. Су ди дер жав-учас ниць Кон венції зо -
бов’язані виз на ва ти res judicataефект рішень ІКСІД, як що од на із сторін арбітра -
жу на ма га ти меть ся от ри ма ти су до вий роз гляд пи тань, роз г ля ну тих в арбітраж но -
му рішенні.

Ок ре мим пи тан ням є ви пад ки, ко лиінве с то ри, успішнів от ри манні рішен ня на
свою ко ристь,сти ка ють ся з труд но ща ми у спро бах от ри ма ти ви ко нан ня про ти
кон крет них ак тивів, що пе ре бу ва ють під за хи с том за конів про су ве ренні імуніте -
ти дер жа ви. Такі си ту ації мо жуть ви ни ка ти не за леж но від то го, чи йдеть ся про ре -
жим Кон венції ІКСІД чи ре жим Нью-Йорксь кої кон венції. Те, що на етапі ви ко -
нан ня рішен ня на те ри торії як дер жав-учас ниць Кон венції, так і дер жав, які не є
сто ро на ми Кон венції, мо жуть ви ни ка ти склад нощі у зв’яз ку з діючи ми пра ви ла -
ми про су ве ренні імуніте ти дер жав (ст. 55), не змінює обов’яз ку ви ко на ти рішен -
ня. За га лом сто ро ни до б ровільно ви ко ну ють рішен ня арбітражів ІКСІД.

Один із провідних дослідників міжна род но го інве с тиційно го пра ва і інве с -
тиційно го арбітра жу За карі Ду глас, виз на ю чи, що арбітражі адміністро вані ІКСІД
більш «міжна родні» в ча с тині про це ду ри арбітраж но го роз гля ду і пе ре гля ду
арбітраж них рішень, вва жає, що та ка відо крем леність від «муніци паль них си с тем
пра ва» не аб со лют на, то му не мож на вва жа ти арбітраж ІКСІД повністю ав то ном -
ним чи са мо до статнім7.

Справді існу ють об ме жені си ту ації, ко ли внутрішні пра вові си с те ми справ ля -
ють пев ний вплив на арбітражі ІКСІД. Згідно з Пра ви лом 39(6) Арітраж них Пра -
вил ІКСІД, сто ро ни мо жуть звер та ти ся до національ них судів та інших упов но ва -
же них ор ганів із кло по тан ням про тим ча сові за хо ди пе ред або після по чат ку про -
це ду ри арбітра жу. Та ка мож ливість та кож ча с то пе ред ба чається у дво с то ронніх
до го во рах про за хист інве с тицій.

Як що од на із сторін спо ру, в по ру шен ня ст. 26 Кон венції ІКСІД, роз по ча ла па -
ра лель ну про це ду ру в дер жав но му суді, бу дуть за сто со вані пра ви ла про відмо ву
в по зові, що є ча с ти ною внутрішньо го про це су аль но го пра ва дер жа ви.

Де які дер жа ви-учас ниці Кон венції у влас них нор ма тив них ак тах, прий ня тих
згідно зі ст. 69 з ціллю за без пе чен ня дії Кон венції на своїй те ри торії, зро би ли за -
сте ре жен ня про мож ливість за сто со ву ва ти де які про це дурні пра ви ла внутрішньо -
дер жав но го пра ва до арбітражів ІКСІД. Крім то го, існує мож ливість і вже бу ли ви -
пад ки, ко ли арбітраж не за сте ре жен ня в інве с тиційно му до го ворі місти ло по ло -
жен ня про арбітраж за пра ви ла ми ІКСІД у поєднанні із за сто су ван ням пра ва
місця арбітра жу8.

Як пе ред ба че но ст. 54(3) Кон венції, рішен ня арбітра жу ви ко нується
відповідно до за ко но дав ст ва про ви ко нан ня су до вих рішень дер жа ви, в якій
рішен ня підля гає ви ко нан ню. Це оз на чає, що національні су ди в дер жа вах-учас -
ни цях по винні виз на ва ти і ви ко ну ва ти арбітражні рішен ня відповідно до Кон -
венції, тоб то од ра зу і без мож ли вості пе ре гля ду, але що до виз нан ня і ви ко нан ня
ос та точ них су до вих рішень за сто со ву ва ти муть ся пра ви ла національ но го пра ва
дер жа ви – місця ви ко нан ня. Си с те ма ІКСІД, зберіга ю чи де які ас пек ти ав то номії,
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при та манні міждер жав ним арбітра жам, у такій важ ливій сфері як ви ко нан ня
рішен ня на га дує при ват ний (ко мерційний) арбітраж, ад же інак ше си с те ма не ма -
ла б ефек тив ності9. 

За за галь ним пра ви лом, до рішень арбітражів ІКСІД не за сто со вується Нью-
Йорксь ка кон венція і зо к ре ма її стат тя 5, що пе ред ба чає умо ви за яких мо же бу ти
відмов ле но у виз нанні і ви ко нанні арбітраж но го рішен ня. Про те, як що ви ни кає
не обхідність у виз нанні і ви ко нанні арбітраж но го рішен ня на те ри торії дер жав,
які не є чле на ми Кон венції ІКСІД, бу дуть за сто со ву ва ти ся національні пра ви ла
що до виз нан ня і ви ко нан ня арбітраж них рішень. Такі пра ви ла мо жуть місти ти ся
у Нью-Йоркській кон венції або національ но му нор ма тив но му акті, який імпле -
мен тує по ло жен ня Нью-Йорксь кої кон венції.

Крім то го, особ ли во на стадії ви ко нан ня, дер жавні су ди мо жуть звер та ти ува -
гу на мож ли вий вплив арбітраж но го рішен ня на пи тан ня прав лю ди ни – учас -
ників арбітраж но го роз гля ду або третіх осіб. У справі AIG v. Kazakhstan, Євро -
пейсь кий суд з прав лю ди ни підтвер див, що ви ко нан ня рішен ня ІКСІД є
невід’ємною ча с ти ною по нят тя «суд» для цілей статті 6 Євро пейсь кої кон венції з
прав лю ди ни, що пе ред ба чає пра во на спра вед ли вий суд. Та кож він виз нав, що
арбітраж не рішен ня є власністю в сенсі статті 1 Про то ко лу І до Євро пейсь кої кон -
венції і має пра во на за хист за цією ста тею10.

Іншою особ ливістю арбітраж но-пра во го ме ханізму ІКСІД, що свідчить про
йо го ча ст ко во публічно-пра во ву при ро ду, є про зорість діяль ності ІКСІД. Ба зо ва
інфор мація про арбітражі, адміністро вані Цен т ром,зо к ре ма інфор мація про рух
за реєстро ва них справ і рішен ня по справі, публікується на сайті і та ким чи ном до -
ступ на гро мадсь кості. Сто ро ни най частіше по го д жу ють ся на публікацію рішень
згідно зі ст. 48 Кон венції. Та кож трап ляється, що сто ро ни публіку ють рішен ня в
од но сто рон нь о му по ряд ку.

Вар то та кож зга да ти про на явність інсти ту туamicus curiae («друзів су ду») у
про це дурі ІКСІД, що при та ман но міждер жав ним спо со бам вирішен ня спорів.
Згідно з пра ви лом 37(2) Пра вил ІКСІД, арбітраж ний три бу нал мо же доз во ли ти
особі чи ор ганізації, що не є сто ро ною спо ру, по да ти пись мо ву до повідь що до пи -
тань, які вхо дять до пред ме та спо ру. 

Та ким чи ном, ре жим ІКСІД поєднує в собі еле мен ти ко мерційних і міждер -
жав них арбітражів. Арбітраж ний про цес в рам ках Цен т ру відбу вається на
підставі міжна род но го публічно го пра ва. Він має більш са мостійну і ав то ном ну
при ро ду у порівнянні з інши ми ме ханізма ми вирішен ня інве с тиційних спорів.
Арбітраж ний ре жим ІКСІД є особ ли вим, ад же він на дає мож ливість при ват ним
осо бам бра ти участь у про цесі, за сно ва но му на міжна род но му до го ворі і не за леж -
но му від національ них си с тем пра ва. Ли шев ок ре мих справді об ме же них ви пад -
ках, національні си с те ми пра ва мо жуть справ ля ти пев ний вплив на арбітражі
ІКСІД, і ці ви пад ки сто су ють ся в ос нов но му про це дур при ве ден ня рішен ня у ви -
ко нан ня, а не влас не арбітраж но го про це су.
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М. Х. МА ЛИ ШЕ ВА

АДАП ТАЦІЯ ГОС ПО ДАРСЬ КО ГО ЗА КО НО ДАВ СТ ВА 
У СФЕРІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧА ЕС ДО ЗА КО НО ДАВ СТ ВА

ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО СО Ю ЗУ ЯК ФОР МА СИ С ТЕ МА ТИ ЗАЦІЇ

Досліджується адап тація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу як ок ре ма фор ма си -
с те ма ти зації. Про ве де но аналіз про блем них ас пектів ро зуміння адап тації, сфор му ль о -
вані оз на ки адап тації як фор ми си с те ма ти зації. На ве дені прак тичні ре ко мен дації ме -
ханізму адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу. 

Клю чові сло ва: адап тація, си с те ма ти зація, гос по дарсь ке за ко но дав ст во, нор ма -
тив ний при пис.

Ма лы ше ва М.Х. Адап та ция хо зяй ст вен но го за ко но да тель ст ва в сфе ре лик ви да -
ции по след ст вий ава рии на ЧА ЭС к за ко но да тель ст ву Ев ро пей ско го Со ю за як
фор ма си с те ма ти за ции

Ис сле ду ет ся адап та ция хо зяй ст вен но го за ко но да тель ст ва в сфе ре лик ви да ции по -
след ст вий ава рии на ЧА ЭС к за ко но да тель ст ву Ев ро пей ско го Со юз, как от дель ной фор -
мы си с те ма ти за ции. Про ве ден ана лиз про блем ных ас пек тов по ни ма ния адап та ции,
сфор му ли ро ва ны при зна ки адап та ции как фор мы си с те ма ти за ции. При ве де ны прак ти -
че с кие ре ко мен да ции ме ха низ ма адап та ции хо зяй ст вен но го за ко но да тель ст ва в сфе ре
лик ви да ции по след ст вий ава рий на ЧА ЭС к за ко но да тель ст ву Ев ро пей ско го Со ю за.

Клю че вые сло ва: адап та ция, си с те ма ти за ция, хо зяй ст вен ное за ко но да тель ст во,
нор ма тив ное пред пи са ние.

Malysheva Maxyra. Adaptation of economic legislation in the field of the elimination
of Chernobyl accident consequences to the legislation of the European Union as a form
of systematization

The article deals with the adaptation of economic legislation in the field of the elimina-
tion of consequences Chernobyl accident to the legislation of the European Union as a sepa-
rate form of systematization. There were analyzed the problematic aspects of understanding
the adaptation and there were stated the features of adaptation as a systematization form.
There are given some practical recommendations of adaptation mechanism of economic leg-
islation in the field of the elimination of consequences Chernobyl accident to the legislation
of the European Union.

Key words: adaptation, systematization, economic legislation, regulatory instructions.

Із за твер д жен ням 11 черв ня 1998 ро ку Ука зу Пре зи ден та Ук раїни Стра тегії
інте г рації Ук раїни до Євро пейсь ко го Со ю зу, інте г рація Ук раїни до євро пейсь ко го
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пра во во го про сто ру стає національ ним інте ре сом. У зв’яз ку із чим, гос по дарсь ке
за ко но дав ст во Ук раїни роз по ча ло но вий етап сво го роз вит ку. Роз ви ток гос по -
дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни є про це сом вдо с ко на лен ня те о ре тич ної та прак -
тич ної скла до вих ре гу лю ван ня суспільних відно син, які охоп лю ють йо го пред -
мет. Важ ли вою скла до вою роз вит ку гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни є йо -
го си с те ма ти зація. Си с те ма ти зація нор ма тив но-пра во вих актів (за ко но дав ст ва) –
це діяльність, яка на прав ле на на упо ряд ку ван ня та вдо с ко на лен ня пра во вих
норм1. 

Умо ви сьо го ден ня по тре бу ють вив чен ня по ряд ку всту пу Ук раїни до Євро -
пейсь ко го Со ю зу, що і підтвер д жує ак ту альність об ра ної те ма ти ки. Що до про -
блем них ас пектів інте г рації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС до євро пейсь ко го пра во во го про сто ру про по -
нуємо роз г ля ну ти сутність та скла дові адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва
Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу, як ок ре мої фор ми йо го си с те ма -
ти зації. Ак ту альність досліджен ня по ля гає у те о ре тичній та прак тичній пло щині
при ве ден ня гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни до нор ма тив них стан дартів
Євро пейсь ко го Со ю зу. Те о ре тич ний ас пект досліджен ня охоп лює но виз ну, за
якою адап тація роз гля дається як ок ре ма фор ма си с те ма ти зації за ко но дав ст ва, а
прак тич ний по ля гає у фор му ванні ме ханізму адап тації, та пе реліку ре ко мен дацій
що до йо го вдо с ко на лен ня. Ук раїнський досвід адап тації національ но го за ко но -
дав ст ва до за ко но дав ст ва ЄС про де мон ст ру вав, що про цес ви роб лен ня пра во вих
за сад адап тації став до сить три ва лим2.

Про блемні ас пек ти адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни до норм
Євро пейсь ко го Со ю зу роз гля да лись у пра цях: О.О. Ашур ко ва, О.М. Бірю ко ва,
Г.Л. Зна менсь ко го, В.К. Ма му то ва, Р.А. Пе т ро ва, О.Г. Тур чен ко, О.В. Ша по ва ло -
вої та ін. Але, в юри дичній літе ра турі не досліджу ва лась адап тації гос по дарсь ко -
го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва
Євро пейсь ко го Со ю зу як ок ре ма фор ма си с те ма ти зації за ко но дав ст ва Ук раїни. 

Відповідно до По ло жен ня про по ря док здійснен ня обліку та си с те ма ти зації
за ко но дав ст ва в ор га нах та ус та но вах юс тиції Ук раїни, за твер д же но го на ка зом
Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 15.04.2004 №31/5, си с те ма ти зація за ко но дав ст -
ва – засіб ре фор му ван ня, упо ряд ку ван ня за ко но дав ст ва, зве ден ня йо го до пев ної
внутрішньо уз го д же ної си с те ми. За до по мо гою си с те ма ти зації усу ва ють ся не -
доліки, по вто ри, за старілі нор ми то що. Це про цес зве ден ня актів за ко но дав ст ва до
єдності шля хом внутрішньої та зовнішньої об роб ки їх змісту3. Нор ма тив не виз -
на чен ня си с те ма ти зації за ко но дав ст ва вка зує на те, що її ре зуль тат є внутрішньо
уз го д же ною си с те мою, яка охоп люється цілісністю норм. 

Як вірно за зна чає В.Ф. Оп риш ко, си с те ма ти зацією гос по дарсь ко го за ко но дав -
ст ва у сфері ліквідації наслідків на ЧА ЕС є при ве ден ня од но го або декількох
видів нор ма тив но-пра во вих актів в єди ну си с те му шля хом їх обліку, інкор по рації,
кон солідації та ко дифікації, на що вка зу ють відомі фахівці в цій га лузі пра во знав -
ст ва4. Ре зуль та том си с те ма ти зації, до во дить ав тор, є єди на си с те ма нор ма тив но-
пра во вих актів, яка здійснюється у ви щев ка за них фор мах. Та ким чи ном, В.Ф. Оп -
риш ко за клав ме то до логічні за са ди досліджен ня ме ханізму на бли жен ня гос по -
дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро со ю зу.

От же, си с те ма ти зація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧА ЕС здійснюється шля хом внутрішньої та зовнішньої об роб -
ки з ме тою зве ден ня йо го в си с те му, тоб то, цілісність. Але, у кожній цілісності є
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незмінні по каз ни ки, спи ра ю чись на які, во на бу дується. Що до си с те ми, це еле -
мен ти та зв’яз ки між ни ми. 

Досліджу ю чи си с те ма ти зацію гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни, ми
підтри муємо дум ку про те, що еле мен том си с те ми є нор ма тив ний при пис.
В.М. Си рих, роз гля да ю чи про бле ма ти ку еле мен ту си с те ми за ко но дав ст ва, за зна -
ча ла, що під нор ма тив ним при пи сом ро зуміється цілісне, логічно за вер ше не і
фор маль но закріпле не в тексті нор ма тив но го ак та, влад не веління пра во твор чо го
ор га ну5. Нор ма тив ний при пис є ли ше фор мою логічно го веління пра во твор чо го
ор га ну. Але для до сяг нен ня ме ти си с те ма ти зації за ко но дав ст ва на міжна род но-
пра во во му рівні цьо го не до стат ньо. В цьо му ас пекті зміст нор ма тив но го при пи -
су відіграє важ ли ву роль, оскільки си с те ма ти зація ви хо дить за межі фор ми нор -
ма тив но-пра во го ак ту, а незмінним по каз ни ком, ра зом із фор мою, стає і зміст нор -
ма тив них при писів за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу. Зміст при писів за ко но -
дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу по ви нен уз го д жу ва тись із гос по дарсь ким за ко но -
дав ст вом Ук раїни. Взаємне поєднан ня фор ми і змісту нор ма тив них при писів по -
кла де но в ос но ву си с те ма ти зації на міжна род но-пра во во му рівні.

Нор ма тив но-пра во ва ос но ва по бу до ви відно син між Ук раїною та Євро пейсь -
ким Со ю зом за кла де на в Угоді про парт нер ст во та співробітництво від 16 черв ня
1994 р. Відповідно до цієї уго ди 4 жовт ня 1994 р. Євро пейсь кий Со юз ви ро бив
Стра тегію що до Ук раїни. 10–11 груд ня 1999 р. на Гель сенсь ко му саміті ЄС бу ло
ви роб ле но Спільну по зицію ЄС що до Ук раїни, а та кож ух ва ле но низ ку рішень Ра -
ди ЄС на рівні дво с то ронніх відно син. За цих умов ста ла ак ту аль ною по тре ба в
адап тації національ но го за ко но дав ст ва країн до за галь ноєвро пейсь ких стан -
дартів6. Про цес адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни роз по чи нається із за твер д жен -
ням Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від 11 черв ня 1998 р. №615/98 Стра тегії інте г -
рації Ук раїни до Євро пейсь ко го Со ю зу. Цілі євроінте г рації пізніше уточ не но в
Про грамі інте г рації Ук раїни до ЄС, яка ух ва ле на Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від
14 ве рес ня 2000 р. №1072/2000. Вер хов ною Ра дою Ук раїни: 21 ли с то па да 2002 р.
ух ва ле но «Кон цепцію За галь но дер жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва
України до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу», 18 бе рез ня 2004 р. прий ня то За -
кон Ук раїни «Про За галь но дер жав ну про гра му адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни
до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу», що ста ло ос но вою ме ханізму адап тації
гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко -
но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу.

Адап тація за ко но дав ст ва (лат. adaptation – при сто су ван ня, від adaptare – при -
сто со ву ва ти, при ла го д жу ва ти) – фор ма пра во вої гар монізації, сутність якої по ля -
гає в уз го д женні та при сто су ванні нор ма тив но-пра во вих актів національ но го за -
ко но дав ст ва до міжна род них, євро пейсь ких або внутрішньо дер жав них пра во вих
стан дартів7. На ве де не виз на чен ня та кож ак цен тує ува гу на то му, що ме тою адап -
тації є фор му ван ня відповідної си с те ми за ко но дав ст ва. 

Адап то ва не за ко но дав ст во має скла да ти си с те му, тоб то, бу ти цілісним ут во -
рен ням, яке поєднує в собі інте г ро ва ну єдність національ но го за ко но дав ст ва та
за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу. Цілісність як оз на ка адап тації за ко но дав ст -
ва до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу про сте жується і у ниж че на ве де но му
виз на ченні. Адап тація адміністра тив но го за ко но дав ст ва Ук раїни є пла номірним
про це сом, що вклю чає декілька послідо вних етапів, на кож но му з яких має до ся -
га ти ся пев ний ступінь відповідності за ко но дав ст ва Ук раїни за ко но дав ст ву Євро -
пейсь ко го Со ю зу. Під час при ве ден ня за ко но дав ст ва Ук раїни у відповідність до
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норм і стан дартів ЄС ви ко ри с то ву ють ся такі ме то ди, як ре цепція, імпле мен тація,
ап рок си мація, ра тифікація8. Са ме ступінь відповідності нор мам і стан дар там
Євро пейсь ко го Со ю зу є по каз ни ком до сяг нен ня цілісності адап то ва но го
національ но го за ко но дав ст ва.

Роз г ля не мо ще од не виз на чен ня адап тації, за яким адап тація норм пра ва – це
ро до ве по нят тя, що вклю чає ви до ву різно манітність про цесів зміни си с те ми пра -
ва, клю чо вим ком по нен том яких є ак тив ний і пла номірний вплив на національ ну
си с те му пра ва (або її сег ментів) з ме тою за без пе чен ня на леж ної міри
функціональ ної та (або) струк тур ної подібності національ но го пра во по ряд ку до
ви б ра но го політич ним шля хом мо дель но го ана ло га і, та ким чи ном, на дан ня ке ро -
ва ності про це су роз вит ку суспільства у про гно зо ва но му на прям ку9. Подібність
національ но го пра во по ряд ку до ви б ра но го мо дель но го ана ло га є нічим іншим, як
при ве ден ням національ но го за ко но дав ст ва до єди но го уз го д же но го по ряд ку ре гу -
лю ван ня суспільних відно син, тоб то, до цілісності пред ме ту нор ма тив но го ре гу -
лю ван ня. Мо дель ним ана ло гом в на шо му ви пад ку є пра во Євро пейсь ко го Со ю зу. 

На ми підтри мується дум ка про те, що пра во Євро пейсь ко го Со ю зу – це не
тільки ком плекс до го ворів, а цілісна пра во ва си с те ма, що во лодіє влас ною спе -
цифікою: 1) особ ли во щільним зв’яз ком з пра вом дер жав-членів ЄС; 2) вхо д жен -
ням до скла ду пра во вих си с тем дер жав; 3) зо бов’язан ням дер жа ви в інте ре сах до -
сяг нен ня цілей Євро со ю зом об ме жу ва ти власні су ве ренні по вно ва жен ня у сфері,
яка відне се на ни ми до ком пе тенції Со ю зу; 4) кон сти туційне пра во не ви клю -
чається із за галь но го пра ви ла про пріори тет пра ва Со ю зу у пи тан нях, що на ле -
жать до йо го ком пе тенції10. І про цес адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у
сфері ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС по ви нен, бе зу мов но, відповіда ти сут -
ності та змісту пра ва Євро пейсь ко го Со ю зу.

Сто сов но роз ме жу ван ня по нят тя «гар монізація» та «адап тація» за ува жи мо,
що гар монізація пе ред ба чає спільні зла го д жені дії усіх її учас ників, а адап тація –
це од но сто ронній про цес, тоб то, країна, яка го тується до всту пу в ЄС, по вин на
при ве с ти своє за ко но дав ст во у відповідність до норм та прин ципів пра ва ЄС11.
Термін «адап тація» ви ко ри с то вується сто сов но дер жав-кан ди датів на член ст во,
по тенційних дер жав-кан ди датів та третіх країн і відо б ра жає про цес при ве ден ня
національ но го за ко но дав ст ва дер жав, що не є чле на ми ЄС, у відповідність до за -
ко но дав ст ва ЄС12. Роз гля да ю чи термін «адап тація», О.О. Гай дулін вка зу вав на йо -
го оз на ки у порівнянні із терміном «вирівню ван ня». Ав тор прий шов до вис нов ку,
що «адап тація» ад ре сується країнам із се ред нь о ст ро ко вою пер спек ти вою, яка, з
ог ля ду на мож ливі не га тивні наслідки еко номічної кри зи, ду же лег ко мо же пе ре -
тво ри ти ся у дов го ст ро ко ву. «Адап тація» зво дить ся до «просіюван ня» чин них
нор ма тив но-пра во вих актів та за ко но про ектів че рез «си то» відповідності пе ре -
важ но похідно му за ко но дав ст ву ЄС13.

Не праг ну чи роз кри ти про бле ма ти ку сьо го ден ня, що скла ла ся на вко ло уз го д -
же ності термінів: «адап тація», «гар монізація», «збли жен ня» і «уніфікація» та ін.,
на ми бе реть ся за ос но ву те, що адап тацію слід роз гля да ти як про цес при ве ден ня
за ко но дав ст ва Ук раїни у відповідність з нор ма ми євро пейсь ко го пра ва, що вклю -
чає збли жен ня, гар монізацію, і уніфікацію14. Ши ро ке ро зуміння терміну «адап -
тація» та кож підтвер д жується нор ма тив ним йо го виз на чен ням. Абз. 2 розділу 2
За галь но дер жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва
Євро пейсь ко го Со ю зу, за твер д же ної За ко ном Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р. адап -
тація за ко но дав ст ва – про цес при ве ден ня за конів Ук раїни та інших нор ма тив но-
пра во вих актів у відповідність з acguis communautaire15.
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От же, адап тація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу є взаємо уз го д же ним про -
це сом при ве ден ня пред ме ту ре гу лю ван ня суспільних відно син до єди ної си с те ми
шля хом уз го д жен ня та при сто су ван ня національ но го за ко но дав ст ва до міжна род -
них євро пейсь ких або внутрішньо дер жав них пра во вих стан дартів. Адап то ва не
за ко но дав ст во си с те ма ти зо ва но, тоб то має оз на ки цілісності. У зв’яз ку із чим,
адап тація як про цес є фор мою си с те ма ти зації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук -
раїни. Еле мен том цієї си с те ми є нор ма тив ний при пис – цілісне, логічно за вер ше -
не і фор маль но закріпле не в тексті нор ма тив но го ак та, влад не веління пра во твор -
чо го ор га ну, зміст яко го має відповіда ти нор мам за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го
Со ю зу. 

На відміну від ста ло го ро зуміння си с те ма ти зації, адап тація гос по дарсь ко го за -
ко но дав ст ва Ук раїни має свої особ ли вості. Абз. 15 розділу ІV Кон цепції За галь но -
дер жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро -
пейсь ко го со ю зу, схва ле ної За ко ном Ук раїни від 21 ли с то па да 2002 р., пе ред ба че -
но, що За галь но дер жав на про гра ма по вин на за про ва д жу ва ти ся в рам ках за галь но -
го про це су пла ну ван ня, ко ор ди нації та кон тро лю нор мо твор чої ро бо ти в Ук раїні
на всіх її стадіях, а са ме під час: пла ну ван ня нор мо твор чої ро бо ти; підго тов ки
про ектів за ко но дав чих актів Ук раїни; про ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи про ектів
за ко но дав чих актів що до їх відповідності ви мо гам чин но го за ко но дав ст ва Ук -
раїни; прий нят тя за ко но дав чих актів Ук раїни; впро ва д жен ня та імпле мен тація за -
ко но дав ст ва Ук раїни16. Адап тація як фор ма си с те ма ти зації має чіткий послідо -
вний ме ханізм на усіх стадіях нор мо твор чо го про це су, в усіх сфе рах за ко но дав ст -
ва Ук раїни та здійснюється по етап но.

У відповідності до п. 5.5. п. 5 розділу 1 Пе реліку актів за ко но дав ст ва Ук раїни
та acguis Євро пейсь ко го Со ю зу у пріори тет них сфе рах адап тації, до дат ку до За -
галь но дер жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва
Євро пейсь ко го Со ю зу, за твер д же но За ко ном Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р. адап -
тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС
що до пільг мит но го ре гу лю ван ня, по тре бує За кон Ук раїни «Про за гальні за са ди
по даль шої ек сплу а тації і знят тя з ек сплу а тації Чор но бильсь кої АЕС та пе ре тво -
рен ня зруй но ва но го чет вер то го енер гоб ло ку цієї АЕС на еко логічно без печ ну си -
с те му» від 11 груд ня 1998 р.17 Вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про за гальні за -
са ди по даль шої ек сплу а тації і знят тя з ек сплу а тації Чор но бильсь кої АЕС та пе ре -
тво рен ня зруй но ва но го чет вер то го енер гоб ло ку цієї АЕС на еко логічно без печ ну
си с те му» від 11 груд ня 1998 р. зу мов ле но тим, що згідно п. 10 ч. 1 ст. 282 Мит но -
го ко дек су Ук раїни від 13 бе рез ня 2012 р. зі зміна ми пе ред ба че но, що при вве зенні
на мит ну те ри торію Ук раїни або ви ве зенні за її межі від опо дат ку ван ня ми том
звільня ють ся на період ви ко нан ня робіт що до підго тов ки до знят тя і знят тя енер -
гоб локів Чор но бильсь кої АЕС з ек сплу а тації та пе ре тво рен ня об’єкта «Ук рит тя»
на еко логічно без печ ну си с те му – то ва ри (си ро ви на, ма теріали, ус тат ку ван ня та
об лад нан ня), що над хо дять в Ук раїну в рам ках міжна род ної технічної до по мо ги,
яка на дається на бе зо платній та без по во ротній ос нові для по даль шої ек сплу а тації,
підго тов ки до знят тя і знят тя енер гоб локів Чор но бильсь кої АЕС з ек сплу а тації,
пе ре тво рен ня об’єкта «Ук рит тя» на еко логічно без печ ну си с те му та за без пе чен ня
соціаль но го за хи с ту пер со на лу Чор но бильсь кої АЕС18. Адап тація мит но го ре гу -
лю ван ня є ета пом за про ва д жен ня ос нов мит но го со ю зу ЄС. 

У відповідності до п. 3 розділу 3 Пе реліку актів за ко но дав ст ва Ук раїни та
acguis Євро пейсь ко го Со ю зу у пріори тет них сфе рах адап тації, до дат ку до За галь -
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но дер жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро -
пейсь ко го Со ю зу, за твер д же но го За ко ном Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р., не
виріше ним за ли шається пи тан ня адап тації умов, які за сто со ву ють ся до імпор ту
сільсько го с по дарсь кої про дукції по хо д жен ням із третіх країн, внаслідок не щас но -
го ви пад ку на Чор но бильській атомній станції19.

Згідно п. 2 розділу 11 Пе реліку актів за ко но дав ст ва Ук раїни та acguis Євро -
пейсь ко го Со ю зу у пріори тет них сфе рах адап тації, до дат ку до За галь но дер жав ної
про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва ЄС, за твер д же но го
За ко ном Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р., адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у
сфері ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС що до охо ро ни довкілля по тре бує За кон
Ук раїни «Про пра во вий ре жим те ри торії, що за зна ла радіоак тив но го за бруд нен ня
внаслідок Чор но бильсь кої ка та ст ро фи» від 27.02.1991 р. зі зміна ми20. До та кої га -
лузі адап тації про по нується підійти ком плекс но, оскільки во на є склад ним про це -
сом. 

На підставі п. 5 розділу 13 Пе реліку актів за ко но дав ст ва Ук раїни та acguis
Євро пейсь ко го Со ю зу у пріори тет них сфе рах адап тації, до дат ку до За галь но дер -
жав ної про гра ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко -
го Со ю зу, за твер д же но го За ко ном Ук раїни від 18 бе рез ня 2004 р. що до ядер но го
за ко но дав ст ва, адап тації по тре бує Кон венція про до по мо гу в разі ядер ної аварії
чи радіаційної аварійної си ту ації від 26 ве рес ня 1986 р. (ра тифіко ва на Ука зом
Пре зидії Вер хов ної Ра ди УРСР від 30 груд ня 1986 р.)21.

Про бле ма адап тації як фор ми си с те ма ти зації, на на шу дум ку, по ля гає у са мо -
му ме ханізмі цьо го про це су. Здебільшо го Євро пейсь кий Со юз чітко вка зує на нор -
му, що потрібно адап ту ва ти, за дає мо дельні нор ми, за зна чає на пря мок діяль ності.
Але, в си лу не уз го д же ності пра во вих си с тем, мо жуть ви ник ну ти і колізії, по до -
лан ня яких є обов’яз ком Ук раїни.

Адап тацію гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу не обхідно по чи на ти з виз на чен ня
ме ти прий нят тя нор ма тив но-пра во во го ак ту як Ук раїною, так і Євро пейсь ким Со -
ю зом, з’ясу ва ти кон ст рукцію норм, здійсни ти їх тлу ма чен ня. От же, про цес прий -
нят тя но во го за ко но дав ст ва за для впро ва д жен ня в жит тя пріори тетів євро пейсь кої
інте г рації по ви нен відбу ва ти ся не шля хом примітив но го за по зи чен ня та
копіюван ня пра во вих кон ст рукцій, прин ципів, терміно логії, інсти тутів, а на
підставі їх адап ту ван ня (про хо дя чи крізь про це ду ри ро зуміння, пізна валь ної
діяль ності й тлу ма чен ня) до національ них особ ли во с тей пра во вої си с те ми Ук -
раїни. А то му, аналіз струк ту ри нор ма тив но го при пи су як пер вин ної скла до вої
адап тації, пра виль не ро зуміння йо го змісту, вра ху ван ня особ ли во с тей фор му ван -
ня, роз вит ку та функціону ван ня національ но го за ко но дав ст ва по винні бу ти ос но -
вою адап тації за ко но дав ст ва як фор ми си с те ма ти зації. Оскільки са ме си с те ма ти -
зація в та ко му ас пекті ут во рює цілісність, а не при ве де до руй нації національ но -
го за ко но дав ст ва.

Адап тація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу як фор ма си с те ма ти зації є по етап -
ним про це сом нор мо твор чої діяль ності усіх ор ганів ви ко нав чої вла ди як під час
прий нят тя но вих нор ма тив них актів, так і під час вне сен ня змін до діючих. У
відповідності до ч. 10 п. 10 За галь но го по ло жен ня про юри дич ну служ бу
міністер ст ва, іншо го ор га ну ви ко нав чої вла ди, дер жав них підприємств, ус та нов
та ор ганізацій, за твер д же но го по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 26 ли -
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с то па да 2008 р. №1040, пе ред ба че но, що юри дич на служ ба ор га ну ви ко нав чої
вла ди, відповідно до по кла де них на неї за вдань, здійснює у ме жах своєї ком пе -
тенції за хо ди адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го
Со ю зу22. Нор ма тив на функція адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до за ко но дав ст ва
Євро пейсь ко го Со ю зу юри дич ної служ би ор га ну ви ко нав чої вла ди вка зує на ще
од ну оз на ку адап тації як фор ми си с те ма ти зації – за галь но обов’яз ковість.

Адап тація за ко но дав ст ва Ук раїни – це пер ший етап три ва ло го про це су на бли -
жен ня національ ної си с те ми пра ва, вклю ча ю чи та кож пра во ву куль ту ру, до к т ри -
ну та су до ву й адміністра тив ну прак ти ку, до си с те ми пра ва Євро пейсь ко го Со ю зу
відповідно до кри теріїв, що ви су ва ють ся ЄС що до дер жав, які ма ють намір
приєдна ти ся до ньо го. Ви хо дя чи са ме з та ко го ро зуміння, про цес адап тації має
охоп лю ва ти як нор мо тво рен ня, так і нор мо за с то су ван ня і бу ти обов’яз ко вим для
всіх ор ганів дер жав ної вла ди та місце во го са мо вря ду ван ня23. 

На ступ ною оз на кою адап тації є здійснен ня її на стадії нор мо за с то су ван ня, що
охоп люється су до вою так і адміністра тив ною прак ти кою. Су до ву прак ти ку ви ко -
ри с то ву ють при тлу ма ченні пра ва Євро пейсь ко го Со ю зу, а адміністра тив на прак -
ти ка є без по се реднім про це сом при ве ден ня нор ма тив но-пра во вих актів Ук раїни у
відповідність до пра во вої си с те ми Євро пейсь ко го Со ю зу.

Та ким чи ном, адап тацію гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу не обхідно роз -
гля да ти у ши ро ко му ро зумінні як про цес при ве ден ня національ но го за ко но дав ст -
ва у відповідність з нор ма ми євро пейсь ко го пра ва, що вклю чає збли жен ня, гар -
монізацію, і уніфікацію та ін. 

Адап тація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу є взаємним про це сом при ве ден ня
пред ме ту ре гу лю ван ня суспільних відно син до єди ної си с те ми шля хом уз го д жен -
ня та при сто су ван ня національ но го за ко но дав ст ва до міжна род них євро пейсь ких
або внутрішньо дер жав них пра во вих стан дартів. 

За си с тем ною оз на кою цілісності, адап тація є фор мою си с те ма ти зації гос по -
дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни. Еле мен том цієї си с те ми є нор ма тив ний при пис
– цільне, логічно за вер ше не і фор маль но закріпле не в тексті нор ма тив но го ак та
влад не веління пра во твор чо го ор га ну, зміст яко го має відповіда ти за ко но дав ст ву
Євро пейсь ко го Со ю зу. 

Адап тації як формі си с те ма ти зації при та манні на ступні оз на ки: за галь но -
обов’яз  ковість; нор ма тив на виз на ченість; на явність чітко го та послідо вно го
механізму здійснен ня; відбу вається на усіх стадіях нор мо твор чо го про це су та
нор мо за с то су ванні; охоп лює усі сфе ри за ко но дав ст ва Ук раїни; здійснюється
поетап но.

Адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу по тре бу ють: Кон венція про до по -
мо гу в разі ядер ної аварії чи радіаційної аварійної си ту ації від 26 ве рес ня 1986 р.;
За кон Ук раїни «Про пра во вий ре жим те ри торії, що за зна ла радіоак тив но го за -
бруд нен ня внаслідок Чор но бильсь кої ка та ст ро фи» від 27.02.1991 р. зі зміна ми;
За кон Ук раїни «Про за гальні за са ди по даль шої ек сплу а тації і знят тя з ек сплу а -
тації Чор но бильсь кої АЕС та пе ре тво рен ня зруй но ва но го чет вер то го енер гоб ло ка
цієї АЕС на еко логічно без печ ну си с те му» від 11 груд ня 1998 р. та ін.

Під час ре алізації ме ханізму адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу як
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фор ми си с те ма ти зації не обхідно: виз на чи ти ме ту прий нят тя нор ма тив но-пра во во -
го ак ту, як Ук раїною, так і Євро пейсь ким Со ю зом; з’ясу ва ти кон ст рукцію норм
національ но го за ко но дав ст ва та за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу, здійсни ти їх
тлу ма чен ня; про ве с ти взаємний аналіз струк тур нор ма тив них при писів, та пра -
виль но зро зуміти їх зміст, вра хо ву ю чи особ ли вості фор му ван ня, роз вит ку та
функціону ван ня національ но го за ко но дав ст ва та за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го
Со ю зу. Си с те ма ти зація за та ких умов в пер спек тиві ут во рить нор ма тив ну
цілісність, а не при ве де до руй нації національ но го за ко но дав ст ва. 

Що до пер спек тив на май бутнє, то не обхідно за ува жи ти, що на сьо годні відбу -
вається підго тов ка Уго ди про асоціацію між Ук раїною, з однієї сто ро ни, та Євро -
пейсь ким Со ю зом і йо го дер жа ва ми-чле на ми, з іншої сто ро ни. Ч. 3 ст. 342 гла ва
1 розділ 5 про ек ту Уго ди про асоціацію між Ук раїною, з однієї сто ро ни, та Євро -
пейсь ким Со ю зом і йо го дер жа ва ми-чле на ми, з іншої сто ро ни, пе ред ба чається
співробітництво на вирішен ня про блем, що ви ник ли внаслідок Чор но бильсь кої
ка та ст ро фи, а та кож знят тя з ек сплу а тації Чор но бильсь кої АЕС24. Прак тичні ре -
ко мен дації що до адап тації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва Ук раїни у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу як ок -
ре мої фор ми си с те ма ти зації мо жуть бу ти ви ко ри с тані в рам ках відпра цю ван ня
ви ще на ве де но го про ек ту уго ди.
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І. О. КРЕСІНА

ДЕР ЖА ВА І ГРО МА ДЯНСЬ КЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРО БЛЕ МИ ВЗАЄМОДІЇ*

Аналізу ють ся пи тан ня співвідно шен ня інсти тутів дер жа ви і гро ма дянсь ко го
суспільства у де мо кра тич но му роз вит ку. Дається політи ко-пра во ве виз на чен ня гро ма -
дянсь ко го суспільства. Об грун то ва но діалек тич ний вза моз’язок дер жа ви і гро ма дянсь -
ко го суспільства у здійсненні суспільних транс фор мацій.

Клю чові сло ва: дер жа ва, гро ма дянсь ке суспільство, пра во, осо бистість.
Кре си на И.А. Го су дар ст во и граж дан ское об ще ст во: про бле мы вза и мо дей ст вия
Ана ли зи ру ют ся во про сы со от но ше ния ин сти ту тов го су дар ст ва и граж дан ско го

об ще ст ва в де мо кра ти че с ком раз ви тии. Да ет ся по ли ти ко-пра во вое оп ре де ле ние граж -
дан ско го об ще ст ва. Обос но вы ва ет ся ди а лек ти че с кая вза и мо связь го су дар ст ва и
граж дан ско го об ще ст ва в осу ще ств ле нии об ще ст вен ных транс фор ма ций. 

Клю че вые сло ва: го су дар ст во, граж дан ское об ще ст во, пра во, лич ность.
Kresina Irina. State and civil society: problems of interaction
The issues of correspondence between institutes of state and civil society in democratic

development are analyzed. The political and legal definition of civil society in context of social
transformation is given. 

Key words: state, civil society, law, person. 

Гро ма дянсь ке суспільство – сутнісна ха рак те ри с ти ка су час но го де мо кра тич -
но го суспільства. Во но оз на чає су купність інсти тутів та соціаль них спільнот
(груп, ко лек тивів), об’єдна них спе цифічни ми інте ре са ми (еко номічни ми,
етнічни ми, куль тур ни ми то що), що ре алізу ють ся пе ре важ но по за сфе рою діяль -
ності дер жа ви. Це суспільство з роз ви не ни ми еко номічни ми, пра во ви ми, політич -
ни ми і куль тур ни ми відно си на ми між йо го чле на ми. Гро ма дянсь ке суспільство
ре алізується як су купність не уря до вих інсти тутів і са мо ор ганізо ва них по се ред -
ниць ких груп, здат них до ор ганізо ва них і відповідаль них ко лек тив них дій на за -
хист суспільно зна чу щих інте ресів у рам ках за зда легідь ус та нов ле них пра вил

© КРЕСІНА Іри на Олексіївна – док тор політич них на ук, про фе сор, член-ко ре с пон -
дент НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу пра во вих про блем політо логії Інсти ту ту дер жа -
ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

* Стат тя підго тов ле на в рам ках дослідниць ко го про ек ту ус та нов НАН Ук раїни у га -
лузі соціогу манітар них на ук «Пра вові ме ханізми взаємодії дер жа ви і гро ма дянсь ко го
суспільства в Ук раїні: істо рич ний досвід і вик ли ки су час ності»
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гро ма дянсь ко го або пра во во го ха рак те ру. З точ ки зо ру соціаль ної струк ту ри, для
гро ма дянсь ко го суспільства ха рак тер на ба га то манітність соціаль них груп і про -
шарків, а ос но вою є се редній клас.

В еко номічній пло щині гро ма дянсь ке суспільство оз на чає, що ко жен індивід є
влас ни ком, ре аль но во лодіє за со ба ми, не обхідни ми лю дині для її нор маль но го
існу ван ня. Він вільний у ви борі форм влас ності, виз на ченні про фесії і ви ду праці,
роз по ря д женні ре зуль та та ми своєї праці. У соціаль но му плані при на лежність
індивіда до пев ної соціаль ної спільно ти (сім’я, клас, нація) не є аб со лют ною. Він
мо же існу ва ти са мостійно, має пра во на до стат ньо ав то ном ну са мо ор ганізацію
для за до во лен ня своїх по треб та інте ресів. Політич ний ас пект сво бо ди індивіда як
гро ма дя ни на по ля гає в йо го не за леж ності від дер жа ви, тоб то мож ли вості бу ти
чле ном партії, праві бра ти участь у ви бо рах ор ганів дер жав ної вла ди і місце во го
са мо вря ду ван ня. 

Ха рак тер ною ри сою гро ма дянсь ко го суспільства є плю ралізм, який про яв -
ляється у всіх сфе рах: у еко номічній – це роз маїття форм влас ності (при ват ної,
акціонер ної, ко о пе ра тив ної, дер жав ної); у соціальній і політичній – на явність ши -
ро кої і роз ви не ної ме режі суспільних ут во рень, в яких індивід мо же про яви ти і за -
хи с ти ти се бе; у куль турній – за без пе чен ня світо гляд ної сво бо ди, ви клю чен ня дис -
кримінації за іде о логічни ми мо ти ва ми, То ле рант не, тер пи ме став лен ня до різних
релігій, про ти леж них по глядів. 

Як що ос нов ним еле мен том гро ма дянсь ко го суспільства є осо ба, то йо го
струк ту ру ста нов лять соціальні інсти ту ти, по кли кані спри я ти всебічній ре алізації
осо би, її інте ресів, ус т ремлінь. Інте ре си і по тре би ви ра жа ють ся че рез на ступні
соціальні інсти ту ти: у політичній сфері – партії, ор га ни місце во го са мо вря ду ван -
ня, суспільно-політичні об’єднан ня, не за лежні за со би ма со вої інфор мації, різно -
манітні асоціації; в еко номічній – про фесійні спілки, асоціації підприємців, то ва -
ри ст ва за хи с ту прав спо жи вачів; у соціальній – сім’я, не за лежні ус та но ви і ор га -
нізації освіти, дозвілля; у куль турній – різно манітні творчі, на укові спілки,
національ но-куль турі то ва ри ст ва, релігійні кон фесії. 

Гро ма дянсь ке суспільство не є інсти туційним фе но ме ном по ряд з та ки ми од -
но по ряд ко ви ми суспільни ми інсти ту та ми, як дер жа ва, партія, гро мадсь ка ор -
ганізація. Це не ут во рен ня, яке в інсти туційно му сенсі чи мось відрізняється від
суспільства як соціаль но го фе но ме на. Гро ма дянсь ке суспільство є ха рак те ри с ти -
кою суспільства з точ ки зо ру йо го са мо ор ганізації, сту пе ня роз вит ку де мо кратії,
до три ман ня і ре алізації прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, ви ко нан ня людь ми
(як гро ма дя на ми) своїх політич них обов’язків як носіїв су ве реніте ту, як дже ре ла
вла ди, як свідо мих суб’єктів політич ної діяль ності, як відповідаль них за наслідки
своїх дій, за май бутнє всьо го суспільства. Відтак гро ма дянсь ке суспільство не
мож на «по бу ду ва ти», йо го мож на ут вер д жу ва ти як но ву якість політич но ор -
ганізо ва но го суспільства, як се ре до ви ще де мо кратії, сво бо ди і відповідаль ності за
до лю дер жа ви і нації. 

Гро ма дянсь ке суспільство ство рює дер жа ву, а не на впа ки. Відтак дер жа ва є
ча с ти ною гро ма дянсь ко го суспільства, інсти ту том здійснен ня публічної вла ди й
ме ханізмом за без пе чен ня без пе ки, до б ро бу ту, пра во во го за хи с ту прав і сво бод
гро ма дян. Гро ма дянсь ке суспільство і дер жа ва співвідно сять ся як ціле і ча с ти на,
як ор ганізм і ме ханізм. Про го ло шен ня, ви бо рю ван ня, роз бу до ва дер жа ви свідчать
про зрілість гро ма дянсь ко го суспільства, усвідо млен ня гро ма дя на ми спільності
своїх політич них інте ресів, своїх юри дич них прав і обов’язків. Відтак не мож на
го во ри ти про відсутність гро ма дянсь ко го суспільства за на яв ності йо го ча с тин,
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зо к ре ма дер жа ви. За не де мо кра тич них політич них ре жимів гро ма дянсь ке
суспільство не відсутнє, во но пе ре да ло дер жаві над то ба га то не вла с ти вих їй
функцій і по вно ва жень, внаслідок чо го дер жа ва «по гли ну ла» гро ма дянсь ке
суспільство. 

Ступінь роз ви не ності гро ма дянсь ко го суспільства – ха рак те ри с ти ка рівня де -
мо кра тиз му і політи ко-пра во вої куль ту ри соціуму. Во но роз ви не не тією мірою,
якою збе рег ло за со бою більшість функцій і по вно ва жень інсти тутів са мо ор -
ганізації та са модіяль ності гро ма дян. Дер жа ва є силь ною тією мірою, якою в рам -
ках відве де них їй гро ма дянсь ким суспільством функцій і по вно ва жень ефек тив но
здійснює політич не уп равління в інте ре сах гро ма дян, ство рю ю чи для цьо го
відповідну пра во ву си с те му і легітим но за без пе чу ю чи пра во по ря док у
суспільстві. Тоб то дер жа ва сильніша тоді, ко ли ак тивніше гро ма дянсь ке
суспільство, ко ли во на зай має мен ший сег мент у суспільстві за об ся гом пра во ре -
гу лю ю чої діяль ності, ко ли ефек тив но ви ко нує виз на чені їй Кон сти туцією функції
і за вдан ня. 

Тоб то ат ри бу тив на ха рак те ри с ти ка «гро ма дянсь ке» що до суспільства
співвідно сить ся – відповідно із «соціаль на, пра во ва» що до дер жа ви. Як дер жа ва
в де мо кра тичній країні по сту по во на бу ває оз нак пра во вої і соціаль ної, так і
суспільство за умов де мо кра тич но го політич но го ре жи му на бу ває іма нент но вла -
с ти вих йо му яко с тей гро ма дянсь ко го, оскільки по вер тається до сво го ста ну
політич но ор ганізо ва но го соціуму.

Гро ма дянсь ке суспільство є політич ним, оскільки та ким є сам гро ма дя нин (а
за Арісто те лем і са ма лю ди на – істо та політич на) як свідо мий суб’єкт політич них
відно син і політич ний ак тор. З ог ля ду на цю при ро ду гро ма дянсь ко го суспільства
не ко рект но виз на ча ти йо го як сфе ру ре алізації при ват них інте ресів гро ма дян по -
за втру чан ням дер жа ви та її ор ганізу ю чим, ре гу лю ю чим впли вом. Гро ма дянсь ке
суспільство – не клуб за інте ре са ми (клуб лю би телів гри в гольф – за Пат не мом),
не кон гло ме рат лю би тельсь ких гуртків, асоціацій при хиль ників ек зо тич них роз -
ваг і не се ре до ви ще мафіоз них струк тур. Гро ма дянсь ке суспільство – сфе ра са мо -
ре алізації гро ма дян, свідо мих своїх політич них інте ресів і по треб, що взаємно ко -
ре лю ють ся і по тре бу ють для цьо го легітим но го і ле галь но го політич но го інсти ту -
ту – дер жа ви. 

Ви хо дя чи з цьо го, вла да, яка ут вер ди ла ся як ре зуль тат соціаль но-політич ної
са мо ре алізації гро ма дян, є легітим ною і ле галь ною, є уо соб лен ням дер жа ви як
політич но го інсти ту ту. Вла да, дже ре лом якої на решті став на род (що є кон сти -
туційною нор мою в Ук раїні), легітимізує інсти тут дер жа ви. Відтак дер жа ва за ли -
шається легітим ною до ти, до ки дії вла ди за сно вані на за коні, праві, на родній
довірі й підтримці. 

Гро ма дянсь ке суспільство не мо же бу ти струк ту ро ва не за ана логією з політич -
ною чи пра во вою си с те мою. Си с те мою є са ме суспільство, соціум як су купність
індивідів та спільнот. Гро ма дянсь ка ат ри бу тивність тільки на дає йо му відповідно -
го виміру. Ана логічно пра во ва дер жа ва не мо же бу ти струк ту ро ва на за кри терієм
вхо д жен ня до неї яки хось підси с тем. Во на ха рак те ри зується пев ни ми якісни ми
па ра ме т ра ми, прин ци па ми, а не ієрархією об’єдна них у ній інсти тутів.

Для аналізу гро ма дянсь ко го суспільства найбільш прий нят ни ми кла сифіка то -
ра ми мо жуть ви с ту па ти ча сові й про сто рові ха рак те ри с ти ки (певні ста ни, ета пи
ста нов лен ня гро ма дянсь ко го суспільства в певній країні), по каз ни ки рівня
політич ної участі (ак тив не, па сив не гро ма дянсь ке суспільство), сту пе ня за без пе -
чен ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на (роз ви не не, не роз ви не не), адек ват -
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ності суспільним за вдан ням, цивілізаційним вик ли кам, здат ності до са мо роз вит -
ку то що.

Су час на кон цепція гро ма дянсь ко го суспільства бу ла сфор му ль о ва на в Но вий
час, хо ча ок ремі дум ки, які пе ре ду ва ли ви ник нен ню цієї кон цепції, мож на знай ти
в пра цях ста ро давніх та се ред ньовічних мис ли телів. За Г. Ге ле лем, гро ма дянсь ке
суспільст во – це об’єднан ня членів як са мостійних, са мо до статніх у спільноті на
ос нові їх по треб і че рез пра во вий устрій як засіб за без пе чен ня без пе ки осіб та їх
влас ності та че рез зовнішній по ря док за для за до во лен ня осо би с тих та спільних
інте ресів. Ви ник нен ня цієї кон цепції, яка віддзер ка лю ва ла соціальні про це си в
то го часній Європі, ак ту алізу ва ло й про бле му взаємодії дер жа ви та суспільства,
оскільки, пе ре ф ра зо ву ю чи Ге ге ля, на зміну вив чен ню про блем сто сунків дер жа ви
та індивідів при хо дить не обхідність досліджен ня відно син між дер жа вою і та ки -
ми ко лек тив ни ми суб’єкта ми соціаль ної дії, чле ни яких більше не вва жа ють се бе
кон ку рен та ми.

На відміну від політич них форм участі гро ма дян у суспільно му житті дер жа -
ви, які пов’язані з ши ро ки ми суспільни ми інте ре са ми, гро ма дянські асоціації зо -
се ре д жу ють свою ува гу на, так би мо ви ти, «ма лих спра вах». Од нак це у жод но му
разі не свідчить про їх ма ло зна чущість, ад же во ни постійно підтри му ють вільне
існу ван ня місце вих пар ти ку ляр них сво бод, які є над то важ ли ви ми в про цесі збе -
ре жен ня де мо кра тич ної рівності та за побіган ня «легіти мо ваній де с потії
більшості». То му, на дум ку А. де Токвіля, це пра во на ут во рен ня гро ма дянсь ких
асоціацій та гро ма дянсь ко го суспільства є невід’ємним пра вом кож ної осо би с -
тості, яке по вин на га ран ту ва ти та ка дер жа ва, що про го ло шує се бе пра во вою та
соціаль ною, в той час як са ме са мо ор ганізо ва не гро ма дянсь ке суспіль ство є
невід’ємною умо вою де мо кратії як та кої.

На ос нові по зицій, за про по но ва них політич ною і юри дич ною на ука ми що до
співвідно шен ня по нять гро ма дянсь ко го суспільства та дер жа ви, і зо к ре ма та кої її
фор ми, як пра во ва дер жа ва, мож на зро би ти вис но вок, що не за леж но від став лен -
ня то го чи іншо го дослідни ка до при ро ди та сут ності гро ма дянсь ко го суспільства,
а та кож йо го по глядів на по хо д жен ня са мої дер жа ви, всі во ни завжди роз гля да ли
гро ма дянсь ке суспільство і пра во ву дер жа ву як взаємо за лежні та взаємо до пов ню -
ючі чин ни ки.

Аналіз ідей взаємозв’яз ку пра во вої дер жа ви і гро ма дянсь ко го суспільства в
істо ричній ре т ро спек тиві дає підста ви зро би ти вис но вок, що гро ма дянсь ке
суспільство як тип суспільної ор ганізації ут во рюється для за хи с ту прав і сво бод
своїх членів. За цих умов єди но мож ли вим парт не ром гро ма дянсь ко го суспільства
по стає де мо кра тич на, пра во ва дер жа ва. Квінте сенцію ідей що до цьо го мож на ви -
кла с ти так. Не до три ман ня дер жа вою та ких ос но во по лож них прин ципів її діяль -
ності, як пріори тет прав лю ди ни і гро ма дя ни на, об ме жен ня дер жав ної вла ди пра -
вом, за конність, вер хо вен ство пра ва, кон сти туціоналізм, за без пе чен ня гро ма дя -
нам дер жа ви гідно го рівня жит тя, не оз на чає зник нен ня гро ма дянсь ко го
суспільства. Але за цих об ста вин знач но транс фор мується зміст си с те ми
взаємозв’язків та взаємовідно син між дер жа вою і гро ма дянсь ким суспільством.

Вод но час політи ко-пра во ва аб со лю ти зація вла ди гро ма дянсь ко го суспільства
здат на по ро ди ти стан постійно го дис ба лан су та нерівно ва ги у політич них про це -
сах, що без по се ред ньо впли ва ти ме на роз ви ток пра во твор чої діяль ності в дер -
жаві. На дан ня особ ли вих прав та по вно ва жень інсти ту там гро ма дянсь ко го
суспільства спри чи няє по сту по ве зни жен ня сту пе ня легітим ності де мо кра тич них
урядів, оскільки в такій си ту ації прин цип вільно го де мо кра тич но го ви бо ру пе ре -
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стає бу ти вер хов ним і підпо ряд ко вується прин ци пу оцінки ефек тив ності дій вла -
ди. Од но час но суттєво ви дозміню ється і прак ти ка пар ла мен та риз му, що є си с те -
мою взаємодії дер жа ви і суспільства, для якої ха рак тер не виз нан ня провідної ролі
за галь но національ но го, ко легіаль но го пред став ниць ко го ор га ну дер жа ви у
здійсненні дер жав но-влад них функцій. Це відбу вається в ре зуль таті то го, що по -
ряд із взаємоврівно ва же ни ми за ко но дав чою, ви ко нав чою та су до вою гілка ми вла -
ди з’яв ляється своєрідний привілей о ва ний «легіти ма тор», який пре тен дує на пра -
во втру чан ня і пе ре роз поділу по вно ва жень між ос нов ни ми гілка ми дер жав ної
вла ди. Та ке пе ре фор ма то ва не гро ма дянсь ке суспільство здат не на пев но му етапі
відібра ти від за ко но дав чої вла ди її функції, пе ре тво рив ши її на провідни ка своїх
інте ресів. Внаслідок цьо го по ру шу ють ся фун да мен тальні прин ци пи де мо кратії.

Си с те ма ком промісів, на якій ґрун тується спосіб дії гро ма дянсь ко го
суспільства, між уря до ви ми та не уря до ви ми ор ганізаціями, між ор га на ми дер -
жав ної вла ди та гро мадсь ко го кон тро лю, між адміністра тив ни ми ор га на ми та не -
за леж ни ми асоціаціями гро ма дян, інко ли ви яв ляється настільки ус клад не ною, що
от ри ма ний кінце вий ре зуль тат не відповідає праг нен ням та інте ре сам жод ної з
пред став ле них груп ти с ку. Гро ма дянсь ке суспільство здат не по ро ди ти ілюзію, що
виріши ти всі про бле ми мож на, не хту ю чи за галь но суспільним чи за галь но дер жав -
ним інте ре сом. А це по ро д жує не стабільність у політи ко-пра во во му житті дер жа -
ви. Ще один фак тор не без пе ки криє в собі гро ма дянсь ке суспільство у ви пад ку
йо го роз ко лу. Це мо же ство ри ти не без печ ну політи ко-пра во ву си ту ацію існу ван -
ня кількох гро ма дянсь ких суспільств з ба га ть ма цен т ра ми прий нят тя рішень та
соціаль но го впли ву. За та ких об ста вин діяльність дер жа ви відда ля ти меть ся від
суспільства. В ре зуль таті ви ник не па ра док саль на си ту ація: дер жа ва без
суспільства і суспільство без дер жа ви. Та ким чи ном, по при всю зна чущість гро -
ма дянсь ке суспільство в си лу цілої низ ки об’єктив них об ста вин не мо же заміни -
ти со бою пра во вої дер жа ви, яка по вин на га ран ту ва ти всім чле нам гро ма дянсь ко -
го суспільства кон кретні пра ва.

Го ло вни ми на пря ма ми здійсню ва ної пра во вою, соціаль ною дер жа вою політи -
ки що до гро ма дянсь ко го суспільства та йо го ок ре мих інсти тутів ма ють бу ти пра -
во ве виз нан ня гро ма дянсь ко го суспільства; не до тор кан ності сфе ри при ват ної
взаємодії йо го членів; га ран ту ван ня і за без пе чен ня участі всіх членів гро ма дянсь -
ко го суспільства у ви роб ленні та прий нятті дер жав них рішень; спри ян ня
здійснен ню гро ма дя на ми прав на сво бо ду асоціацій та звер нень до ор ганів дер -
жав ної вла ди; фінан со во-ма теріаль на підтрим ка інсти тутів гро ма дянсь ко го
суспільства то що.

Висвітлен ня взаємодії між пра во вою, соціаль ною дер жа вою та гро ма дянсь -
ким суспільством зу мов лює фіксацію по ло жен ня, що взаємозв’язок між ни ми має
бу ти виз на че ний як діалек тич ний син тез: гро ма дянсь ке суспільство по тре бує
існу ван ня де мо кра тич ної, пра во вої, соціаль ної дер жа ви як своєї пе ре ду мо ви, хо -
ча тільки роз ви не не гро ма дянсь ке суспільство, ши ро ке й ак тив не за лу чен ня мас
до дер жав но-політич них про цесів умож лив лює ут во рен ня пра во вої, соціаль ної
дер жа ви, що є ос но вою стабільності, де мо кра тич но го пра во во го ре жи му, міцної
ав то ри тет ної дер жав ної вла ди.

Ос нов ним пи тан ням, що має бу ти розв’яза не в про цесі взаємодії між гро ма -
дянсь ким суспільством та пра во вою, соціаль ною дер жа вою, є те, як мож на уз го -
ди ти зро с та ю че праг нен ня до рівності та іде ал сво бо ди кож но го ок ре мо го чле на
спільно ти. Без пе реч но, цю про бле му не мож на розв’яза ти шля хом за пе ре чен ня за
дер жав ни ми інсти ту та ми пра ва впли ва ти на гро ма дянсь ке суспільство, оскільки
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без силь ної і дієздат ної дер жав ної вла ди не мож ли во за без пе чи ти ні прин ци пи
вер хо вен ст ва пра ва, ні гідне існу ван ня членів суспільства. Так са мо не мож на об -
ме жу ва ти й пра ва гро ма дян на ут во рен ня асоціацій та об’єднан ня в гро ма дянсь ке
суспільство, яке має за хи ща ти ся пра во вою, соціаль ною дер жа вою. За цих об ста -
вин пра виль ним шля хом взаємо уз го д же но го роз вит ку дер жа ви і суспільства є
фор му ван ня двох функціональ них си с тем, пер ша з яких по кли ка на ство ри ти ме -
ханізми за побіган ня пе ре тво рен ню де мо кратії, а ра зом з нею пра во вої дер жа ви на
«де с потію більшості», а дру га – за без пе чи ти мож ливість участі всіх гро ма дян у
діяль ності інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства.
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Ос таннім ча сом се ред політиків, дер жав них чи нов ників та еко номістів
доміну вав підхід, за яко го ос нов на роль в еко номічно му та регіональ но му роз вит -
ку країни відво ди ла ся цен т рам рос ту, регіонам-ліде рам, які спро мог ли ся знай ти
свою нішу на гло баль но му рин ку та де мон ст ру ва ли ви сокі соціаль но-еко номічні
по каз ни ки. При цьо му про бле ми відста лих те ри торій відхо ди ли на дру гий план,
ста ю чи пред ме том рад ше соціаль ної політи ки, а не ком плекс ної дер жав ної про -
гра ми. Од нак, як свідчить аналіз май же де ся тилітньо го роз вит ку роз ви не них
країн, на сьо годні є оче вид но не обхідність приділя ти більшу ува гу бідним і
відста лим регіонам. На здо га няль ний ріст у бідних регіонах змен шує ймовірність
то го, що шан си індивідів на са мо ре алізацію знач ною мірою за ле жа ти муть від їх
місця на ро д жен ня чи про жи ван ня. Та кож не вар то ігно ру ва ти то го фак ту, що
значні регіональні дис про порції став лять пи тан ня рівності до сту пу до по слуг та
зву жу ють мож ли вості для еко номічної діяль ності. 

Хронічно відста ючі регіони мо жуть ви ма га ти знач них за трат з дер жав но го
бю д же ту низ кою спо собів. По-пер ше, низькі тем пи рос ту оз на ча ють низь кий об -
сяг по дат ко вих над хо д жень до дер жав ної каз ни. По-дру ге, за без пе чен ня пев но го
рівня публічних по слуг у відста лих регіонах ви ма гає більших за трат. На решті, як -
що за не пад те ри торії не зу пи не но, то політичні амбіції політиків і місце вих
лідерів мо жуть при зве с ти до прий нят тя за трат них дер жав них про грам, спря мо ва -
них на ут ри ман ня гро мад та за без пе чен ня їх меш кан цям на леж них життєвих
стан дартів, чи на дан ня дер жав ної підтрим ки ок ре мим га лу зям ви роб ництва, то -
що. З ча сом це мо же при зве с ти до конфліктів, оскільки ба гаті регіони ви с ту па ти -
муть про ти ви т ра чан ня за роб ле них ни ми коштів на суб сидіюван ня роз вит ку
відста лих те ри торій. 

Регіональ на політи ка по вин на за кла да ти ос но ви для па ке ту струк тур них ре -
форм, орієнто ва них на еко номічний роз ви ток. Інши ми сло ва ми, як що не бу дуть
ство рені умо ви для еко номічно го роз вит ку відста ю чих регіонів, то існує до сить
ви со ка ймовірність їх пе ре тво рен ня у мас штабні соціальні про бле ми. Це є ще од -
ним підтвер д жен ням ідеї, що регіональ на політи ка по вин на роз гля да ти ся на сам -
пе ред як один із скла до вих еле ментів стра тегії еко номічно го роз вит ку дер жа ви, а
не ком пен саційний інстру мент соціаль ної політи ки. Як що ж регіональ на політи -
ка не пе реслідує цілей еко номічно го роз вит ку кон крет ної те ри торії, то во на пе ре -
тво рюється у фор му дис три бу тив ної соціаль ної політи ки. І, оскільки роз ви ток
знач ною мірою за ле жить від прой де но го раніше шля ху, то чим до вше здійсню ва -
ти меть ся та ка політи ка, тим важ че бу де по до ла ти не га тивні наслідки та кої спад -
щи ни. Вихід з регіону підприємств та витік найбільш пер спек тив ної скла до вої
ро бо чої си ли – мо ло дих та ви со ко освіче них працівників – по си лить йо го відста -
ван ня, в той час як за лежність від зовнішніх над хо д жень, на сам пе ред з дер жав но -
го бю д же ту, зруй нує адміністра тив ну здатність та по си лить куль тур ну за лежність. 

Ви хо дя чи з аналізу ста ти с тич них да них та 23 досліджень кон крет них регіонів
країн-членів Ор ганізації еко номічно го співробітництва і роз вит ку (ОЄСР) про тя -
гом 1995–2007 років, ек с пер та ми бу ла зроб ле на низ ка оригіна ль них і важ ли вих
вис новків1. Зо к ре ма: 

– менш роз ви нені регіони роб лять важ ли вий вне сок в еко номічний роз ви ток
дер жа ви. За два над цять років такі регіони зге не ру ва ли 43% рос ту у країнах-чле нах; 

– пе ре важ но аг рарні, відсталі регіони ма ють в се ред нь о му більші тем пи еко -
номічно го роз вит ку ніж пе ре важ но ур баністичні регіони. Кон цен т рація (на се лен -
ня чи еко номічної діяль ності) є ні не обхідною, ні не до стат нь ою умо вою для
успіху; 
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– пе ре шко ди, що сто ять на шля ху роз вит ку регіонів, знач ною мірою за ле жать
від спе цифіки да но го регіону та рівня йо го еко номічно го роз вит ку. Успішна
діяльність ви ма гає відмо ви від універ саль них ре цептів, слід вра хо ву ва ти спе -
цифіку те ри торії у кож но му кон крет но му ви пад ку; 

– для всіх типів регіонів людсь кий капітал має кри тич не зна чен ня, хо ча йо го
важ ливість відрізняється за леж но від рівня роз вит ку. За га лом, змен шен ня
кількості на се лен ня в регіоні з низь кою кваліфікацією є важ ливішим чин ни ком,
ніж збільшен ня ча ст ки ви со кок валіфіко ва ної ро бо чої си ли; 

– в ході підго тов ки стра тегій роз вит ку регіонів важ ли во за сто со ву ва ти ком -
плекс ний підхід, а не вжи ва ти ок ре мих, без си с тем них за ходів, оскільки по оди нокі
спро би ре форм мо жуть ма ти не про гно зо вані і не очіку вані наслідки, як що не бу -
дуть уз го д жені з за хо да ми в інших сфе рах. Крім цьо го, вар то вра хо ву ва ти вплив
си нер ге тич но го ефек ту: бідні регіони, які успішно до ла ють своє відста ван ня у
роз вит ку, прий ня ли стра тегію ком плекс но го і ско ор ди но ва но го вирішен ня про -
блем у суміжних сфе рах. 

Що сто сується ос тан нь о го пунк ту, то сти му лю ван ня регіональ но го роз вит ку
ви ма гає на яв ності чіткої і ком плекс ної стра тегії що до вирішен ня низ ки на галь них
про блем та зро зумілої ко ор ди нації зу силь у цьо му на прям ку. Тільки та кий підхід
дасть мож ливість зба лан су ва ти різні цілі соціаль но-еко номічно го роз вит ку дер -
жа ви, як це на ве де но у таб лиці 1.

Для більш де таль но го по шу ку при чин по шу ку дже рел роз вит ку відста лих
регіонів у країнах ОЕСР во ни бу ли поділені на три гру пи за леж но від рівня ВВП
ста ном на 1995 рік: 1) «ма ло роз ви нені регіони» – регіони, в яких ча ст ка ВВП на
ду шу на се лен ня бу ла мен ше 75% се ред нь о го по каз ни ка по країні; 2) «провідні
регіони» де мон ст ру ва ли рівень ВВП на ду шу на се лен ня ви щий, ніж се редній по
країні; 3) «проміжні регіони» – ті, які по трап ля ли у проміжок між 75% і 100% се -
ред нь о го по каз ни ка ВВП на ду шу на се лен ня (див. табл. 2). 

Кож на з цих трьох груп бу ла поділе на на підгру пи, в за леж ності від темпів
роз вит ку про тя гом 1995-2007 років: А) ті, які по кра щи ли свої по зиції, до сяг нув -
ши се ред нь о го рівня по країні, і Б) ті, які їх зда ли, опу с тив шись ниж че. 
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Таблиця 1
Взаємо до пов ню ваність регіональ ної політи ки2

Ефек тивність Рівність Охо ро на ото чу ю чо го
се ре до ви ща

Еко номічна 
політи ка

Стабільний ріст Еко номічні 
ре фор ми мо жуть змен -

ши ти нерівність

«Зе ле ний» ріст 
мо же по кра щи ти

стабільність

Соціаль на 
політи ка

Соціаль на політи ка
мо же збільши ти 

ефек тивність (знан ня,
довіра, без пе ка)

Соціаль на єдність Про еко логічна
соціаль на політи ка

Еко логічна 
політи ка

«Зе ле на» еко номіка
мо же спри я ти 

інно ваціям

Соціаль на політи ка 
мо же по си ли ти вклю -
ченість; бідні про шар -

ки на се лен ня най -
більше страж да ють від
еко логічних про блем

Стабільне 
на вко лишнє 
се ре до ви ще



В ре зуль таті з’ясу ва ло ся, що ча ст ка регіонів підгру пи А (ті, які роз ви ва ла ся
швид ки ми тем па ми), є най мен шою у проміжній групі (37%), що дає підста ви для
вис нов ку про те, що регіони цієї гру пи сти ка ють ся з особ ли ви ми труд но ща ми по
мірі на бли жен ня се ред нь о го рівня ВВП на ду шу на се лен ня. Та кож бу ло вста нов -
ле но, що да ле ко не всі роз ви нені регіони здатні втри ма ти се редній темп еко -
номічно го рос ту для дер жав-членів ор ганізації (співвідно шен ня ста но вить 49
про ти 51), що вка зує на існу ван ня об ме жень у вирівню ванні рівня роз вит ку. 

Тим не мен ше, найбільш цікаві ре зуль та ти аналізу сто су ва ли ся то го, що: 
1) менш роз ви нені регіони із се редніми тем па ми роз вит ку ма ють (порівня но

із більш успішни ми сусіда ми) де що ви щий рівень про дук тив ності, ви щий по каз -
ник ВВП (без вра ху ван ня кількості на се лен ня), тро хи кра ще роз ви не ну інфра с т -
рук ту ру та якісніший людсь кий капітал (тоб то якість освіти у цих регіонах є ви -
щою). Досліджен ня зафіксу ва ло факт, що еко номічно роз ви не ний регіон це на -
сам пе ред ком плекс чин ників, які зу мов лю ють еко номічний роз ви ток, а не про ста
кон цен т рація лю дей на певній те ри торії. Мож ли во це ви дасть ся див ним, але у
регіонах з ви со ки ми тем па ми роз вит ку відзна чається тен денція до ви що го рівня
без робіття, що мож на по яс ни ти праг нен ням за лу чи ти якісну ро бо чу си лу або ж
струк тур ни ми зміна ми, що зму шує робітників ок ре мих ка те горій при сто со ву ва -
ти ся до но вих ре алій рин ку праці. Ці при пу щен ня підве ре д жу ють ся спо с те ре жен -
ня ми, що в та ких регіонах терміни по шу ку но во го місця ро бо ти та рівень без -
робіття се ред мо лоді є де що ниж чим. На решті, регіони із ви со ки ми тем па ми роз -
вит ку де мон ст ру ють кращі по каз ни ки в інно ваційні сфері, хо ча за тра ти на на уку
і досліджен ня є співрозмірни ми з інши ми гру па ми регіонів. 

Швид кий ріст у групі проміжних регіонів ха рак те ри зується на явністю кра щої
інфра с т рук ту ри, спо лу ченістю та інно ваційністю. Проміжні регіони підгру пи А
та кож ма ють ви щу про дук тивність праці, кращі по каз ни ки ВВП (в то му числі і з
роз ра хун ку на ду шу на се лен ня) та кра щу інфра с т рук ту ру, що та кож підтвер д жує
той факт, що швид ко ро с тучі регіони ха рак те ри зу ють ся знач но кра щою до -
ступністю до ринків. Регіони підгру пи А ве дуть більш ак тив ну інно ваційну
діяльність, вклю ча ю чи кількість па тентів (віднос ну і аб со лют ну), ук ла да ють
більше угод (в ме жах регіону, дер жа ви та з за рубіжни ми ак то ра ми), не зва жа ю чи
на той факт, що за тра ти на на уку та досліджен ня є ли ше де що ви щи ми. Як не див -
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Таблиця 2

Ти по логія регіонів країн ОЕСР3

Кількість

ВВП на ду шу на се лен ня

Ріст 
(1995-2007)

Вихідний 
рівень (1995)

% від се ред нь о го
по ОЕСР

Пе ре важ но 
ур банізо вані 233 1,93 22 568 124

Пе ре важ но сільські,
близькі до міста 199 2,33 14 324 79

Пе ре важ но сільські 
на пе ри ферії 123 2,24 16 234 89

Проміжні 295 1,83 17 855 98

За га лом 850 2,06 18 172 100



но, регіони підгру пи Б ха рак те ри зу ють ся кра щи ми по каз ни ми людсь ко го капіта -
лу. Тоб то, слід виз на ти існу ван ня інших чин ни ки, що впли ва ють на ефек тив не ви -
ко ри с тан ня тру до вих ре сурсів. 

Найбільш ціка вою особ ливістю регіонів-лідерів є те, що те ри торії з ви со ки ми
тем па ми роз вит ку (підгру па А) ма ють на ба га то кращі по каз ни ки що до інно -
ваційної діяль ності, ніж їх відста ючі ко ле ги (підгру па Б). Прірва між процвіта ю -
чи ми та відста ю чи ми регіона ми цієї гру пи є більш оче вид ною, ніж у по пе редніх
двох. Про те, ліде ри ма ють де що нижчі по каз ни ки зай ня тості у сфері ви со ко тех -
но логічно го ви роб ництва і до сить ви со кий рівень зай ня тості у сфері на дан ня по -
слуг, пов’яза них із знан ня ми. Крім то го, зро с та ючі роз ви нені регіони є більш про -
дук тив ни ми, де мон ст ру ють ви щий по каз ник ВВП на кількість на се лен ня та кращі
ре зуль та ти діяль ності рин ку праці. Віднос но низь кий по каз ник інфра с т рук тур но -
го роз вит ку в та ких регіонах свідчить про низь ку відда чу інве с тицій в інфра с т -
рук ту ру. Во ни та кож ма ють мен шу ча ст ку ро бо чої си ли з низь ким рівнем освіти.
На решті, рос тучі регіони є більш відкри тим до міжрегіональ но го тех но логічно го
співробітництва та кра ще пов’язані із кла с те ра ми роз вит ку.

Підсу мо ву ю чи слід відзна чи ти, що відмінності між швид ко- і слаб ко рос ту чи -
ми регіона ми у підгру пах А і Б до сить різнять ся за леж но від рівня роз вит ку
регіону. Се ред най менш роз ви не них регіонів пред став ни ки підгру пи А ма ють кра -
щу інфра с т рук ту ру, людсь кий капітал, ви щий рівень діло вої ак тив ності, порів ня но
з регіона ми підгру пи Б. Як що регіон ви хо дить на ви щий рівень роз вит ку, то він по -
тре бує но вих чин ників рос ту і все більшо го зна чен ня на бу ва ють інве с тиції в
інфра с т рук ту ру та підви щен ня якості ро бо чої си ли. Для проміжних регіо нів важ -
ли ви ми є: людсь кий капітал, який вимірюється відсутністю працівників з низь ким
рівнем освіти та знач ним відсот ком ви со кок валіфіко ва ної ро бо чої си ли; за хо ди що -
до мобілізації ро бо чої си ли. Де що мен шу роль відіграє інно ваційна діяльність, що
не на бу ває кри тич но го зна чен ня, яка ре алізується не ли ше шля хом публічних інве -
с тицій у на уку та досліджен ня, а й за вдя ки за лу чен ню при ват них інве с торів. 

Що сто сується роз ви не них регіонів, то при роз робці їх стра тегії роз вит ку слід
ма ти на увазі те, що інфра с т рук ту ра втра чає своє пер шо чер го ве зна чен ня у за без -
пе ченні еко номічно го рос ту. Тоб то інве с тиції в інфра с т рук ту ру не завжди да ють
очіку ва ний ре зуль тат, оскільки во на уже зна хо дить ся на до сить ви со ко му рівні
роз вит ку. Та кож вар то про во ди ти зва же ну політи ку не тільки що до кількості, а й
якості ро бо чої си ли. На явність знач ної ча ст ки не кваліфіко ва них робітників мо же
ста ти ос нов ним галь мом на шля ху при ско ре но го роз вит ку. 

На ос нові аналізу успішно го досвіду регіонів, яким вда ло ся по до ла ти відста -
ван ня і вий ти на се редній по каз ник ВВП на ду шу на се лен ня, бу ло виділе но такі
клю чові чин ни ки успіху як:

– за сто су ван ня «го ри зон таль но го» підхо ду до регіональ но го роз вит ку, що ак -
цен тує ува гу на кращій ко ор ди нації сек то раль ної політи ки та ефек тив но му ви ко -
ри с тан ню на яв них за собів та ре сурсів, ніж на от ри манні до по мо ги ззовні;

– роз ви нені інсти ту ти, що за без пе чу ють ви со ку якість про це су прий нят тя
рішень та уп равління;

– відповідна інфра с т рук ту ра, здат на за без пе чи ти внутрішню інте г ро ваність і
зв’язок із зовнішнім світом; 

– якісний людсь кий капітал. 
Що сто сується при чин за не па ду роз вит ку регіонів, то, як пра ви ло, ос нов ни ми

галь ма ми рос ту ви яв ля ли ся: слабкі уп равлінські інсти ту ти; доміну ван ня сек то -
раль но го підхо ду до роз вит ку, який по га но ко ор ди ну вав ся із за хо да ми в суміжних
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сфе рах еко номіки; фраг мен то ва ний ри нок ро бо чої си ли та низь ка якість людсь ко -
го капіта лу. 

Оче вид но, що ре зуль та ти цьо го аналізу, які до пев ної міри підтвер д жу ють су -
часні еко номічні те орії та вка зу ють на нові клю чові чин ни ки регіональ но го роз -
вит ку, бу дуть вра хо вані як дер жа ва ми-чле на ми ОЄСР, так і інши ми країна ми для
вне сен ня змін у національ ну регіональ ну політи ку у най б лижчій пер спек тиві. Хо -
ча ре зуль та ти да но го досліджен ня сто су ють ся на сам пе ред еко номічно роз ви не -
них країн, од нак де я ки ми з цих вис новків мо же ско ри с та ти ся і Ук раїна, яка все ще
пе ре бу ває у по шу ку влас ної мо делі роз вит ку регіонів. 

1. Promoting growth in all regions. – Brussels: OECD, 2012. – Р. 15-16. 2. Tompson W.
Promoting growth in all regions: Meeting national growth goals / [Еле к трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу: http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Nyheder/2012/September/
Bill%20Tompson.pdf. – Р. 8. 3. Promoting growth in all regions. – Р. 31. 
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І. С. ПІЛЯЄВ

МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ ПІДХО ДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬ НО-ПОЛІТИЧ НОЇ 
МО ДЕРНІЗАЦІЇ НА ПО СТ РА ДЯНСЬ КО МУ ПРО СТОРІ 

Досліджу ють ся су часні ме то ди політич ної тран зи то логії в кон тексті нелінійної
мо дернізаційної ди наміки країн СНД. 

Клю чові сло ва: мо дернізація, де мо кра ти зація, по ст ко муністич на транс фор мація,
па ра диг ма роз вит ку, цик ли змін, по ст ра дянсь кий простір.

Пи ля ев И.С. Ме то до ло ги че с кие под хо ды к ана ли зу со ци аль но-по ли ти че с кой
мо дер ни за ции на пост со вет ском про ст ран ст ве

Ис сле ду ют ся со вре мен ные ме то ды по ли ти че с кой тран зи то ло гии в кон тек с те не -
ли ней ной мо дер ни за ци он ной ди на ми ки стран СНГ. 

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, де мо кра ти за ция, по ст ком му ни с ти че с кая транс -
фор ма ция, па ра диг ма раз ви тия, цик лы из ме не ний, пост со вет ское про ст ран ст во. 

Piliaiev Igor. Methodological approaches to the analysis of social and political mod-
ernization in the post-Soviet space

The article examines modern methods of political transitology in the context of the non-
linear modernization dynamics of the CIS countries.

Key words: modernization, democratization, post-communist transformation, develop-
ment paradigm, cycles of change, post-Soviet space.

Обу мов ле на істо рич ни ми об ста ви на ми та куль тур но-цивілізаційни ми тра -
диціями са мо бутність по ст ра дянсь ко го про сто ру виз на чає йо го транс фор маційну
спе цифіку, значні відмінності пе рехідно го про це су порівня но з по ст ко муністич -
ни ми країна ми Цен т раль ної та Півден но-Східної Євро пи. Та ку спе цифіку ма ють
ос новні ком по нен ти політич ної си с те ми пе ре важ ної більшості країн СНД: інсти -
туційний блок відзна чається во гни ще вим ха рак те ром гро ма дянсь ко го суспіль -
ства, доміну ван ням дер жа ви, а все ре дині неї – ви ко нав чої вла ди та си ло вих струк -
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тур, нор ма тив ний блок – дек ла ра тив ним ха рак те ром за конів, відсутністю за ко нос -
лух ня ності (аномією), подвійністю політич ної мо ралі, функціональ ний блок – ав -
то ри тар ни ми інстру мен та ми політич но го ре жи му. 

В країнах СНД внаслідок пе ре важ но обмінно-си ро вин но го ха рак те ру їх еко -
номік та но мен ла тур но-кла но во го, рент но го ха рак те ру ос нов них ви роб ни чих та
соціаль но-політич них відно син, досі в ре зуль таті по ст ко муністич ної транс фор -
мації не ство ре ний по туж ний соціаль ний клас, що був би носієм еко номічних
інно вацій, а відповідно, і політич ної мо дернізації. 

Ви ще на ве де не обу мов лює ак ту альність по шу ку та за сто су ван ня новітніх на -
уко вих ме тодів досліджен ня про цесів соціаль но-політич ної мо дернізації в
країнах по ст ра дянсь ко го про сто ру, які б доз во ли ли не ли ше моніто ри ти ці про це -
си, а й ба чи ти їх сутнісні за ко номірності, про гно зу ва ти на пря ми та ре зуль та ти їх
по даль шо го роз вит ку з ме тою вра ху ван ня при удо с ко на ленні мо дернізаційної
стра тегії та мо дернізаційної прак ти ки Ук раїни. 

Соціаль но-політичні про бле ми мо дернізаційних про цесів ґрун тов но роз роб -
ля ли ся в пра цях вітчиз ня них дослідників В.П. Гор ба тен ка, Г.І. Зе лень ко, Ф.М. Ки -
ри лю ка, Г.А. Кор жо ва, О.І. Крю ко ва, А.І. Ку д ря чен ка, О.В. Но ва ко вої, М.В. При -
му ша, О.С. То ко вен ка та ін. Од нак кри тич не ос мис лен ня дра ма тич но го та су пе -
реч ли во го досвіду соціаль но-політич ної мо дернізації на по ст ра дянсь ко му про -
сторі ви ма гає особ ли вої ува ги до ме то до логічно го інстру мен тарію аналізу за зна -
че них про цесів в кон тексті новітніх те о ре тич них до сяг нень євро пейсь кої та світо -
вої тран зи то логії. Відтак, ме тою да ної статті є досліджен ня на уко вих ме тодів та
шкіл су час ної тран зи то логії, найбільш при дат них й пер спек тив них для аналізу
політи ко-транс фор маційних про цесів у Росії та інших країнах СНД. 

Ми роз гля даємо про бле ма ти ку по ст ра дянсь ко го тран зи ту в істо рич них рам ках
гантінгтонівських «трьох хвиль де мо кра ти зації» і то го ти пу лібе раль но го дис кур -
су, що є панівним в інте г ро ваній Європі та «мейнстрімом» постбіпо ляр но го світу
в ціло му, скла да ю чи квінте сенцію соціаль но-політич них цінно с тей «відкри то го»
постіндустріаль но го суспільства.

На на шу дум ку, про цес політич ної транс фор мації є пев ною мірою пе ред ба чу -
ва ним і має свою логіку ли ше в рам ках існу ю чої си с те ми соціаль но-політич них
цінно с тей та фор маційної логіки. Відтак, ми поділяємо точ ку зо ру шко ли «Ан -
налів» (Л. Февр, М. Блох, Ф. Бро дель та ін.), що роз гля дає істо рич ний про цес з
точ ки зо ру пев них стійких в істо ричній три ва лості соціо-куль тур них па ра дигм
(longue durée), на при клад з точ ки зо ру арісто телівської, кар тезіансь кої або вест -
фаль скої логік роз вит ку .

Як підкрес лює су час ний німець кий соціолог І. Шру бар, «в історії циклічно
зміню ють ся ти пи світо гля ду та інте г ра тивні суспільні про ек ти»1. У цьо му сенсі
цілком адек ват но на кла дається на за галь ну історію кла сич на періоди зація Піти -
ри ма Со рокіна, що ви яв ляється в ма ят ни ко во му русі суспільства між іде аціональ -
ним (де пе ре ва жа ють над по чуттєві ду ховні цінності, по клоніння пев но му Аб со -
лю ту) і сен си тив ним ста на ми. Су час на фа за, за П. Со рокіним, є зміша ною іде -
алістич ною су пер си с те мою, ко ли люд ст во зно ву стоїть на по розі по яви но вої іде -
аціональ ної су пер куль ту ри, що нині роз кри вається у ви гляді інте лек ту аль ної та
інфор маційної ре во люції, по сту по вої заміни цінно с тей ма со во го індустріаль но го
суспільства гли бо ко індивіду алізо ва ною, та кою, що за пе ре чує при мат ма теріаль -
но го, ме га куль ту рою пост мо дер ну, «вагітною» но вою релігією май бут нь о го.

Ав ст ро-аме ри кансь кий еко номіст Йо зеф Шум пе тер, фран цузь кий істо рик
Фер нан Бро дель, су часні німецькі соціоло ги Вер нер Зом барт і Фоль кер Борн шир
та ін. роз гля да ють соціаль но-еко номічну історію як зміну лібе раль них та
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соціалістич них стилів. Аме ри канські політо ло ги Вільям Томп сон, Джордж Мо -
дельскі, Ро берт Гілпін, Імма нуїл Вал лер стайн, Пол Кен неді, Джо шуа Голд стайн
вив ча ють три валі цик ли змін гло баль них відно син па ну ван ня, ди наміка яких ви -
ра жається на сам пе ред у змінних конфігу раціях центрів і пе ри ферій, при чо му всі
во ни зійшли ся у виз нанні су час но го гло баль но го лідер ст ва США, що зміни ли в
цій якості іншу лібе раль ну дер жа ву – Ве ли ку Бри танію. Най частіше соціоло ги і
політо ло ги на ма га ють ся виз на чи ти гло баль ний век тор суспільно го роз вит ку за
до по мо гою іде аль но-ти по вих – бінар них – мо де лей соціаль ної інте г рації: на при -
клад, гро ма да та суспільство Фер ди нан да Тенніса, ме ханічна та ор ганічна
солідарність Еміля Дюрк гей ма, військо ва та про мис ло ва ор ганізація Гер бер та
Спен се ра, дик та ту ра та де мо кратія Данк вар та Рос тоу, ав то ри та ризм та лібе раль на
де мо кратія Філіпа Шмітте ра, Вольф ган га Мер ке ля, Ау рель Кру ас сан та ін. 

Та ким чи ном, на дум ку Іллі Шру ба ра, фор мується дворівне ва архітек ту ра те -
орій соціаль них змін, котрі, крім лінійності longue durée («історічної три ва -
лості»), скла да ють циклічні конфігу раційні про це си2. Но вий тип істо рич но го ру -
ху вже – не лінійний або спіра ле вид ний, як у філо софсь ко-істо рич но му ро зумінні
Но во го ча су (Мо дер ну), а скоріше хви ль о вий або, за об раз ним виз на чен ням відо -
мо го італійсько го куль ту ро ло га Вітторіо Стра ди, це оке анічний рух, оскільки
люд ст во пе ре тво ри ло ся на пев ну по до бу бурх ли во го оке а ну, в який вли ли ся
найрізно манітніші ок ремі по то ки3. 

По суті мо дернізація ви с ту пає не про сто невід'ємною ча с ти ною гло баль ної ба -
га то с то рон ньої транс фор мації світу, але пред став ляє «внутрішню суть, сер це ви -
ну всієї транс фор мації»4. І це не про сто рух від тра диційно го суспільства до су -
час но го – суспільства Сьо го ден ня пе ре до вих країн. У си с темі ко ор ди нат, де до ля
За хо ду, ко т рий ро зуміється як Мо дерність, ста ла до лею ціло го світу, уза галь ню ю -
чий, універ саль ний кри терій мо дернізації – роз ши рен ня сту пенів осо бистісної
сво бо ди че рез фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства та де мо кра тич них
суспільно-політич них струк тур вла ди.

Згідно з С.М. Ліпсе том, еко номічний роз ви ток незмінно ве де до фун да мен -
таль них соціаль но-політич них змін, та ких як ур банізація, освіта та фор му ван ня
більшо го се ред нь о го кла су, який, врешті-решт, підтри мує де мо кратію5. Та кож і
згідно з мо дернізаційною те орією Інглхар та – Вель це ля еко номічний роз ви ток
при зво дить до роз ши рен ня людсь ких прав та мож ли во с тей че рез роз ви ток т.зв.
«ре сурсів дії» (до ступ до освіти, вищі до хо ди, кра ща про фесійна кваліфікація і
т.п.), що ве де до більш ши ро кої участі у суспільно-політич но му житті та підви -
щен ня по пи ту на де мо кратію. Фор мується сво го ро ду «про де мо кра тич на» по -
ведінка, що пе ред ба чає тер пимість до мен шин, політич ну участь, більш ви сокі
рівні го ри зон таль ної довіри, са мо ви ра жен ня то що6. Од нак про бле ма в то му, що
без відповідно го куль тур но го зсу ву, по яви ав то ном ної осо би с тості рин кові струк -
ту ри по про с ту не пра цю ють, так са мо як політич на де мо кратія – без інсти тутів
гро ма дянсь ко го суспільства. 

То таліта ризм в йо го ко муністич но му та на цистсь ко му варіан тах мож на роз -
гля да ти під цим ку том зо ру як спро би об ря ди ти в псев до свя щенні одежі (міф ра -
си або про ле таріату ) псев до мо дернізо ва не суспільство, на дав ши йо му псев до са -
краль ності, єди ним дже ре лом і га рантією якої бу ли Партія та Іде о логія7. 

Втім, істо рич ний досвід «трьох хвиль де мо кра ти зації», що на ра хо вує на сьо -
годні мен ше 200 років, по ки не дає, на наш по гляд, до статніх емпірич них підстав
для твер д жен ня, а доз во ляє ли ше ви су ну ти гіпо те зу про де мо кра ти зацію як стов -
бу ро ву тен денцію роз вит ку людсь ко го суспільства. При цьо му важ ли во відзна чи -
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ти, що про ти лежні, ав то ри тарні трен ди за кла дені як у західній, так і в східних
цивілізаціях, що яс к ра во про яви ло ся в 20-30-ті ро ки ХХ століття.

Ще у 80-ті рр. ХХ ст. більшість те о ре тиків мо дернізації виз на ва ли існу ван ня
різних форм мо дернізації (Д. Рю ше мей ер, А. Ту рен, Р. Інглхарт, П. Бер гер,
П. Штомп ка, Е. Тир’якян), в то му числі «за ст ря ван ня» де я ких суспільств на стадії
«ча ст ко вої» мо дернізації, що нині ха рак тер но прак тич но для всіх країн СНД. 

У зв’яз ку із за сто су ван ням тран зи то логічно го підхо ду для аналізу по ст ра -
дянсь ких пе ре тво рень тран зи то логія по ста ла пе ред по тре бою ре фор му ва ти свої
«кла сичні» кон цеп ти, які роз гля да ють тран зит (пе рехід) ли ше як рух від ав то ри -
та риз му до де мо кратії, тоді як по ст ко муністич на політич на прак ти ка за пе ре чує
подібну за даність кінце во го ре зуль та ту. Од ним із мож ли вих варіантів розв’язан ня
цьо го за вдан ня ста ла роз роб ка російським політо ло гом В. Гель ма ном мо делі «пе -
ре хо ду з відкри тим фіна лом», у рам ках якої вста нов лен ня кон солідо ва ної де мо -
кратії є ли ше од ним із декількох мож ли вих варіантів роз вит ку пе рехідних
суспільств8.

У се ре дині 1990-х років як кри тич не ос мис лен ня досвіду пер ших років транс -
фор мації з’яв ляється не о мо дернізаційний підхід, пред став ле ний на сам пе ред ро -
бо та ми німець ко го соціоло га і політо ло га Кла у са Мюл ле ра9. Відповідно до те орії
«не о мо дернізму» такі інсти туційні струк ту ри, як де мо кратія, за кон і ри нок, є
функціональ но не обхідни ми, про те во ни не є істо рич но не ми ну чи ми або лінійно
обов’яз ко ви ми ре зуль та та ми, хо ча і зму шу ють за галь ний век тор змін на бли жа ти -
ся до спільних мо дернізаційних орієнтирів. У той же час істо рич на та куль тур на
спе цифіка кож ної країни доз во ляє ство рю ва ти влас ний мо дернізаційний про ект.
У цьо му кон тексті ко лиш ня ра дянсь ка мо дернізація пев ною мірою виз нається
аль тер на тив ною фор мою мо дернізації, а особ ливі ви пад ки Ки таю та ісламсь ко го
фун да мен талізму ста нов лять су часні цілком життєздатні аль тер на ти ви лібе -
ральній соціаль но-політичній мо дернізації. Більше то го, відбу ва ють ся дис кусії
про на явність особ ли во го азіатсь ко го шля ху мо дернізації, який не тільки
рівноцінний західно му, але й виз на ча ти ме май бутнє нинішньо го століття10.

З точ ки зо ру не о мо дернізму ха рак тер ною ри сою за галь ноєвро пейсь ко го про -
сто ру, во че видь, бу де кон ку ренція між дво ма прин ци по во відмінни ми мо де ля ми
суспільно-політич но го ус т рою: лібе раль ною та ав то ри тар ною («ке ро ва ною») де -
мо кратіями, що спи ра ти муть ся на різні тра диції політич ної куль ту ри, істо ричні та
куль тур но-релігійні тра диції, при та манні відповідно західноєвро пейсь ко му яд ру
Євро со ю зу та Росії. При чо му ре зуль тат цієї кон ку ренціїї зовсім не є цілко ви то де -
терміно вим. Як вка зує, на при клад, про фе сор Тель-Авівсько го універ си те ту Азар
Гат: «Фак то ри, що обу мо ви ли тріумф де мо кратії (особ ли во над її не де мо кра тич -
ни ми капіталістич ни ми су про тив ни ка ми в двох світо вих війнах – Німеч чи ною та
Японією), ма ли більш ви пад ко вий ха рак тер, ніж прий ня то вва жа ти. Ав то ри тарні
капіталістичні країни, при кла да ми яких сьгодні є Ки тай і Росія, мо жуть пред став -
ля ти со бою життєздат ний аль тер на тив ний шлях в епо ху мо дер на, а це, в свою
чер гу, пе ред ба чає, що по вна пе ре мо га або май бутнє пе ре ва жан ня лібе раль ної де -
мо кратії аж ніяк не є не ми ну чим сце нарієм»11. Ад же не ефек тивність, яку зви чай -
но по ро д жу ють при та манні та ким ре жи мам фа во ри тизм та непідзвітність, мог ла
би бу ти ком пен со ва ною більш ви со ким рівнем дис ципліни в суспільстві. Тим
більше, що вив чен ня по ведінки де мо кра тич них аль янсів при во дить до при пу щен -
ня, що де мо кра тичні ре жи ми не більш схильні до об’єднан ня один з од ним, ніж
ре жи ми іншо го ти пу.
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Слід звер ну ти ува гу й на той «кон сер ва тив ный крен», який все помітніше
відчу ва ють суспільні си с те ми країн євро ат лан тич но го аре а лу (ха рак тер ний при -
клад – ужор сто чен ня міграційної політи ки Ве ли кої Бри танії, Німеч чи ни, Франції,
фак тич на відмо ва в ряді країн ЄС під на ти с ком пра во ра ди каль них, націоналістич -
них сил від політи ки муль ти куль тур ності то що). 

Все це свідчить про в ціло му нелінійний ха рак тер про цесів, що протіка ють у
«світ-си с темі люд ст ва». 

Та ким чи ном, пе рехід від капіталізму до соціалізму і зво рот ньо, по при вда ва -
ну унікальність, уба чається ча с ти ною за галь ноєвро пейсь кої циклічної зміни лібе -
раль ної і ета тистсь кої фаз роз вит ку. Крім то го, з по ст ко муністич ної мо дернізації
вип ли ває зміна в конфігу рації центр-пе ри ферійних відно син, за до по мо гою якої
країни ко лиш нь о го «ре аль но го соціалізму» зно ву інте г ру ва ли ся або, хай і в різній
мірі, збли зи ли ся з За хо дом12.

На наш по гляд, німець ка шко ла тран зи то логії відрізняється більш об’єктив -
ним і нелінійним підхо дом порівня но з ан г ло-аме ри кансь кою, що, без пе реч но,
пов’яза но зі зви ви с тим та дра ма тич ним досвідом соціаль но-політич ної транс фор -
мації в Німеч чині. На відміну від аме ри кансь кої шко ли тран зи то логії, німецькі
вчені вель ми кри тич но оціню ють те орію раціональ но го ви бо ру як ос но ву для
політич но го про гно зу ван ня. Істо рич но це цілком зро зуміло: як що США про тя гом
всьо го сво го не за леж но го роз вит ку пе ре бу ва ли в рам ках лібе раль но-де мо кра тич -
ної па ра диг ми роз вит ку (що по сту по во по ши ри ла ся на всі вер ст ви суспільства),
то Німеч чи на ли ше за ос таннє сторіччя за зна ла 4 прин ци по во різних соціаль них
си с те ми, політи ко-аксіологічних мо делі та логіки роз вит ку (Дру гий і Третій рей -
хи, марк систсь ко-ленінський соціалізм, плю ралістич на лібе раль на де мо кратія).
Ось чо му у німець ких соціологів, істо риків та політо логів на ба га то більш кри тич -
ний підхід до стійкості («жи ву чості») за да ної після кра ху біпо ляр но го світу мо -
делі та логіки роз вит ку люд ст ва, т.зв. Pax Americana. З цією по зицією пе ре гу ку -
ють ся дум ки і ря ду фран цузь ких дослідників, які вка зу ють, що «са ме по нят тя
західної де мо кратії по вин не за зна ти змін, аби відповіда ти як праг нен ням, так і по -
тре бам всіх людсь ких суспільств у су час но му світі, і в то му числі в Європі –
нашій рідній сім'ї»13, тим більше що навіть Франція сьо годні в ав то ри тет но му
рей тин гу роз вит ку де мо кратії (жур нал «Economist») підпа ла, зо к ре ма в кон тексті
жор ст кої внутрішньої політи ки прав ля чої Соціалістич ної партії, під виз на чен ня
«де фект ної» де мо кратії14.

Транс фор мація – гібрид ний тип ор ганізації суспільства. Йо го різно ви ди виз -
на ча ють ся фак то ра ми політич ної куль ту ри та «мо раль них ре сурсів» («соціаль но -
го капіта лу»). Та ким чи ном, в ме то до логічно му плані клю чо ве зна чен ня при
аналізі транс фор мації на бу ва ють нор ми і мо раль на кон ст рукція соціаль них відно -
син15.

З од но го бо ку, тра диції, ціннісні ус та нов ки, мен талітет – це те, що виз на чає
успіх транс фор мації та мо дернізації в пер шу чер гу (до сить зга да ти мо дерні -
заційний досвід стрімко по вста лих з після воєнної роз ру хи Німеч чи ни, Японії,
Півден ної Ко реї). З іншо го бо ку, важ ли во усвідо ми ти відносність, істо рич но ско -
ро ми ну щий ха рак тер мен таль них та ціннісних ус та но вок соціуму, на що в
суспільній думці тодішньої Росії од ним із пер ших вка зав Ми ко ла До б ро лю бов16.

У кон тексті новітньої пост мо дерністської па ра диг ми на бу ває ва ги інтер пре та -
тив ний підхід до соціаль но-політич но го ста ну суспільства, обу мов ле ний
ціннісною ус та нов кою суб’єкта та соціаль но го за мов ни ка аналізу. Як спра вед ли -
во підкрес лює В.М.Ро зу мюк: «По при постійні апе ляції до «на уко вості», за кла дені
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в ос но ву ба га ть ох те о ре тич них до к т рин світо глядні цінності, соціаль на, політич -
на та іде о логічна спря мо ваність ще до по чат ку «досліджен ня» обу мов лю ють не
ли ше ха рак тер і фор му по став ле них пи тань, а й зміст відповідей на них, впли ва -
ю чи на творців політи ки та їхніх ви борців»17. 

У рам ках струк тур но го підхо ду під по ст ко муністич ною транс фор мацією або
мо дернізацією ро зуміється за про ва д жен ня де мо кра тич них інсти тутів та ма к ро -
еко номічних ра мок рин ко во го гос по дар ст ва. З точ ки зо ру струк ту ралістів, «за -
галь не у про це сах транс фор мації – прин ци по ва по пу лярність цілей роз вит ку, а са -
ме: де мо кратія, зро с тан ня, соціаль ний за хист»18. До сяг ти цьо го на ма га ють ся за
до по мо гою за по зи чен ня або ство рен ня за західним зраз ком ба зо вих інсти тутів.

Мо дернізація мо же лег ко зруй ну ва ти прин ци пи і нор ми соціаль ності, які скла -
ли ся в дер жаві, і при зве с ти до кри зи струк тур но го ус т рою, до дезінте г рації і ха о -
су. Тоді ви ни кає про бле ма відро д жен ня мо де лей і прин ципів соціаль ності, які
існу ва ли до мо дернізації. Це де мон ст ру ють ба га то суспільств Азії, Аф ри ки і Ла -
тинсь кої Аме ри ки, де за про ва д жу вані де ся тиліття ми й століття ми євро пейські
прин ци пи і нор ми жит тя ви я ви ли ся не життєстійки ми, і де до ве ло ся здійсню ва ти
«мо дернізацію на впа ки», відро д жу ю чи звичні соціальні інсти ту ти та нор ми, аби
за без пе чи ти життєздатність суспільств (на при клад, в Болівії за правління пре зи -
ден та Ево Мор ле са – пер шо го пред став ни ка корінно го на се лен ня Аме ри ки, який
ке рує Болівією за більш як 400 років із часів Іспансь кої ко лонізації).

У цьо му кон тексті цивілізаційний підхід до аналізу та оцінки су час но го ста ну
Росії та інших по ст ра дянськіх країн доз во ляє по ди ви тись на ньо го істот но глиб -
ше й об’ємніше, ніж це доз во ляє соціаль но-еко номічний чи політо логічний
аналіз.

У країнах тра диційної цивілізації міра ста ну суспільства зміще на до по лю са
ста ти ки. У них струк ту ра суспільства по всяк ден но виз на чає ди наміку функцій,
що, відповідно, зу мов лює пер шо рядність струк тур но го підхо ду до їх вив чен ня. У
країнах лібе раль ної цивілізації міра ста ну будь-яко го суспільства зміще на до по -
лю са ди наміки, на що спра вед ли во вка зу вав А.С.Ахієзер19. У цих суспільствах
струк ту ра виз на чається функцією, праг нен ням знай ти си с те му відно син, яка
підви щує ефек тивність відтво рю валь ної діяль ності. Цілком оче вид но, що в су -
часній Росії, як і в інших країнах СНД, не зва жа ю чи на знач ну схожість політич -
них інсти тутів західним «зраз кам», існу ють кар ди нальні відмінності в їх ви ко ри -
с танні та функціону ванні, що, з усією оче видністю, піднімає роль про це дур но го
підхо ду до вив чен ня політич ної мо дернізації.

Як вва жа ють пред став ни ки «ак то ро центріче с ко го інсти туціоналізму» – су час -
но го німець ко го різно ви ду неоінсти туціоналізму – Ре на те Майнц20 і Гель мут
Візен таль21, че рез три ва ю чу об ме женість на ших знань і навіть ка налів інфор мації
про світ раціональність політич них ак торів та кож є об ме же ною і во ни діють на
ос нові спро ще них мо де лей «ре аль но го світу» (який мо же де що відкри ти ся, ли -
бонь, ли ше в езо те рич но му пізнанні «тон ких пластів»). Са ме у відмінно с тях між
та ки ми мо де ля ми і ре альністю по ля га ють не без пе ки та ри зи ки, що по зна ча ють ся
терміном «не виз на ченість». Це по нят тя сто сується не ли ше про це су транс фор -
мації, по зна ча ю чи не пе ред ба чу ваність, тим ча совість політич них інсти тутів та ре -
зуль татів політич но го про це су, а й до са мих умов існу ван ня та дій лю ди ни як та -
кої. Суб'єкт політи ко-транс фор маційно го про це су не в змозі про ра ху ва ти
ймовірність ви т рат і ви год усіх аль тер на тив них рішень, а от же, і виз на чи ти «оп -
ти маль ний» варіант своїх дій. Звідси вип ли ває і пев ний пе симізм що до про гно с -
тич них мож ли во с тей соціаль них на ук: спро ба да ти точ ний соціаль ний про гноз
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на га дує утопічні спро би пізньо го «роз ви не но го соціалізму» ав то ма ти зу ва ти й
спрог но зу ва ти по пит та про по зицію з бо ку ба га то га лу зе вої еко номіки та со тень
мільйонів ра дянсь ких гро ма дян і ви бу ду ва ти на цій ос нові без до ган ний на род но -
го с по дарсь кий ба ланс .

Про це си по ст ко муністич них транс фор мацій у ко лишніх ра дянсь ких ре с -
публіках поєдну ють у собі пост то талітар ний та постімперсь кий тран зит. От же,
ком плекс ний ха рак тер по ст ра дянсь ко го тран зи ту, во че видь, слід та кож роз гля да -
ти в кон тексті спільно го ми ну ло го більшості країн СНД у складі Російської
імперії та Ра дянсь ко го Со ю зу, що доз во ляє вра ху ва ти не ли ше ас пек ти, пов’язані
з три ва лим впли вом ко муністич но го ре жи му, але й знач ний вплив із бо ку
Російської імперії, наслідком яко го є тісний взаємозв’язок між внутрішньою та
зовнішньою політи кою но во с тво ре них дер жав. 

Хо ча струк турні про бле ми країн Східної Євро пи кінця ХХ – по чат ку ХХІ ст.
дійсно на га ду ють Західну Євро пу в ми нулі сторіччя, слід че ка ти оригіна ль них,
спе цифічних рішень цих про блем, оскільки су часні умо ви не тільки не доз во ля -
ють «по вто рен ня історії», а й на да ють мож ливість для ви не сен ня уроків з досвіду
мо дернізації країн «пер шо го еше ло ну». А інно вації в по ст ко муністич них країнах,
у свою чер гу, та кож ма ти муть вплив на «кла сич ний» Захід.

От же, ли ше не за ан га жо ва не зба лан со ва не за сто су ван ня всіх роз г ля ну тих ви -
ще ме тодів при усвідо мленні нелінійно го ха рак те ру мо дернізаційної ди наміки
здат не ви бу ду ва ти цілісну кар ти ну соціаль но-політич ної мо дернізації, що вже по -
над чверть сторіччя три ває на те ре нах ко лиш нь о го СРСР, адек ват но виз на чи ти її
трен ди та найвірогідніші пер спек ти ви. 
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ПРОФСПІЛКИ: ПРО БЛЕ МИ ТРАНС ФОР МАЦІЙНИХ ЗМІН 
В УМО ВАХ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ

Аналізу ють ся про це си суспільно-політич них транс фор мацій в умо вах гло балізації.
Роз г ля нуті ок ремі ас пек ти інсти туційних та функціональ них змін профспілок в Ук раїні
та Західній Європі. Об грун то ва но не обхідність онов лен ня, ак тивізації діяль ності
профспілко во го ру ху в умо вах транс націоналізації еко номіки, інфор маційно го
суспільства.

Клю чові сло ва: гло балізація, профспілки, транс національні кор по рації,
профспілкові ко мунікації, інфор маційне суспільство. 

Спи вак В.М. Проф со ю зы: про бле мы транс фор ма ци он ных из ме не ний в ус ло ви -
ях гло ба ли за ции

Ана ли зи ру ют ся про цес сы об ще ст вен но-по ли ти че с ких транс фор ма ций в ус ло ви ях
гло ба ли за ции. Рас смо т ре ны от дель ные ас пек ты ин сти ту ци о наль ных и функ ци о наль -
ных из ме не ний проф со ю зов в Ук ра и не и За пад ной Ев ро пе. Обос но ва на не об хо ди мость
об нов ле ния, ак ти ви за ции де я тель но с ти проф со юз но го дви же ния в ус ло ви ях транс на -
ци о на ли за ции эко но ми ки, ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, проф со ю зы, транс на ци о наль ные кор по ра ции,
проф со юз ные ком му ни ка ции, ин фор ма ци он ное об ще ст во. 
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Декілька ос танніх де ся тиліть на уковці не до ся га ють спільної дум ки у виз на -
ченні гло балізації. Во на роз гля дається як су то тех но логічний про цес, істо рич не
яви ще все охоп лю ю чо го ха рак те ру, фе но мен, про цес інтер націоналізації світо вої
еко номіки чи про дукт політи ки, що фор мується в пев них політич них ко лах, але
без сумніву має на су час но му пе рехідно му етапі роз вит ку як по зи тивні, так і не -
га тивні ха рак те ри с ти ки. Мас штабність і тем по ральність роз вит ку ос танніх спо -
ну кає до вив чен ня як са мо го яви ща гло балізації, так і йо го си нер ге тич них скла до -
вих. Вод но час по слаб лен ня дер жа ви в еко номічній сфері, три ва ла гло баль на
фінан со во-еко номічна кри за, зро с тан ня кон ку ренції в розміщенні ви роб ництва,
що ве де до погіршен ня еко логічних і соціаль них стан дартів засвідчує, що най мані
працівни ки та профспілки зіткну ли ся з до волі серй оз ни ми вик ли ка ми, вирішен ня
яких по тре бує їх ґрун тов но го вив чен ня. 

Про бле ми ре фор му ван ня профспілко во го ру ху на су час но му етапі но сять ком -
плекс ний, міждис циплінар ний ха рак тер, то му на укові досліджен ня в цій га лузі
ма ють до сить ши ро ко фор мат ний зміст. Важ ли вим на уко вим вне ском у роз робці
да ної про бле ма ти ки є праці за рубіжних і вітчиз ня них дослідників Алексєєва Г. П.,
Бой ка В. Л., Вол ко ва Ю. Є., Гри ба но ва В. А., До ка шен ка В. М., Ки се ль о ва В. Н.,
Мов чан О. М., Міхей чен ко М. А., Неліпи Д. В., Се мигіна Г. Ю., Ту пиці О. Л. та
ін., які у своїх пра цях досліджу ють про бле ми ролі та місця профспілок у су часній
політиці, ре гу лю ван ня соціаль но-тру до вих відно син і пи тан ня участі профспілок
у фор му ванні ме ханізму соціаль но го парт нер ст ва в умо вах рин ко вої еко номіки,
висвітлю ють ас пек ти істо рич ної взаємодії профспілок і політич них інсти тутів в
Ук раїні та в країнах ста лої де мо кратії. Найбільш фун да мен таль но про бле ми
політич ної ак тив ності профспілок роз г ля ну то у на уко вих пра цях Цви ха В.Ф.,
який за клав ос но ви кон цеп ту алізації відно син гро ма дянсь ко го суспільства та
профспілок, ак ту алізу вав у вітчиз няній політичній на уці про бле му співвідно шен -
ня політич но го та соціаль но го в сут ності їх функціону ван ня.

Без на леж ної оцінки профспілок як важ ли вої скла до вої гро ма дянсь ко го
суспільства, аналізу й оцінки їх діяль ності на вряд чи мож ли во сфор му ва ти кон -
цеп ту альні по ло жен ня па ра диг ми май бут ньої соціаль ної дер жа ви, що є над зви -
чай но ак ту аль ним на су час но му етапі суспільно-політич но го роз вит ку. Слід по го -
ди ти ся з дум кою су час них дослідників, які вва жа ють, що гло балізація, бе зу мов но
транс фор мує соціаль ну дер жа ву, але не мож на ли ше в ній вба ча ти при чи ну кри -
зо вих явищ. На стабільність соціаль ної дер жа ви впли ва ють й інші чин ни ки, зо к -
ре ма ак тивність профспілок, впли вовість інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства
то що. Ос нов ни ми про бле ма ми ста нов лен ня вітчиз ня ної мо делі соціаль ної дер жа -
ви Ук раїни є: не сфор мо ваність інсти туціональ но го се ре до ви ща соціаль но го парт -
нер ст ва (відсутність си с те ми де мо кра тич но го кон тро лю за ство рен ням соціаль но-
ефек тив них інсти тутів); відсутність ма со во го се ред нь о го кла су як не обхідно го
еле мен та у розв’язанні су пе реч но с тей між пра цею та капіта лом; роз митість ролі

396 Держава і право • Випуск 62



дер жа ви як соціаль но го парт не ра; відсутність ініціати ви зни зу, роз рив між ор -
ганізаційни ми рівня ми «звер ху» і «зни зу» з при чин не довіри до політич них і гро -
мадсь ких ор ганізацій, пра во вої не за хи ще ності ни зо вих струк тур, доміну ван ня ко -
рот ко ст ро ко вих цілей на шко ду дов го ст ро ко вим у діяль ності підприємств;
роз’єднаність профспілок із політич них при чин, а та кож роз’єднаність ро бо то -
давців та ін.1 То му ак ту альність об ра ної те ми обу мов ле на не обхідністю пе ре ос -
мис лен ня ролі і місця профспілок у струк турі су час но го суспільства, виз на чен ня
їх пер шо чер го вих та дов го ст ро ко вих за вдань в умо вах гло баль них транс фор -
маційних змін.

Нині профспілки в Ук раїні є найбільш ма со вою гро мадсь кою ор ганізацією в
струк турі політич ної си с те ми і налічу ють по над вісім мільйонів осіб. Це
найбільш чис лен не об’єднан ня профспілковців у Європі. Фе де рація профспілок
Ук раїни є чле ном Міжна род ної кон фе де рації профспілок, яка об’єднує близь ко 20
країн світу, Євро пейсь кої кон фе де рації, За галь ної кон фе де рації профспілок. Зро -
зуміло, що ор ганізо ва ний профспілко вий рух сьо годні – га рантія мож ли вості за -
хи с ту прав пе ред ро бо то дав цем. Але не ли ше за зна чені по каз ни ки ха рак те ри зу -
ють су час ний профспілко вий рух у дер жаві та за її ме жа ми. У зв’яз ку з цим, важ -
ли во, на наш по гляд, відзна чи ти декілька важ ли вих ас пектів. По-пер ше, відбу ва -
ють ся як інсти туційні так і функціональні зміни профспілок на національ но му і
над національ но му рівнях, вик ли кані гли бин ни ми гло баль ни ми про це са ми. По -
слаб лен ня функцій, які мог ли б ви ко ну ва ти профспілки, при зве ло до то го, що в
Ук раїні вже не пер ше де ся тиліття ве деть ся по шук гідно го місця профспілок у
суспільстві. При цьо му ек с пер ти і дослідни ки схо дять ся в дуці, що во ни ма ють
відповіда ти ви мо гам ча су і ста ти інши ми, але не да ють чіткої відповіді яки ми. Се -
ред іншо го вва жається, що важ ли вим у нинішніх умо вах є на ла го д жен ня соціаль -
но го діало гу в дер жаві, соціаль но го діало гу з ор га на ми вла ди, ро бо то дав ця ми,
пра во охо рон ни ми ор га на ми. По-дру ге, важ ли вою особ ливістю профспілок в умо -
вах гло балізаційно го роз вит ку є те, що во ни ви ра жа ють інте ре си не ли ше най ма -
них робітників, а лю дей праці всьо го світу, не про сто лю ди ни (ро бо чої си ли), а
осо би с тості з усім ба гат ст вом її інте лек ту аль них здібно с тей.

Профспілки – до б ровільна гро мадсь ка ор ганізація, що об’єднує робітників,
які пов’язані спільни ми інте ре са ми що до ви ду їх діяль ності як у ви роб ничій, так
і в не ви роб ничій сфе рах, для за хи с ту тру до вих та соціаль но-еко номічних прав і
інте ресів своїх членів. Во ни ви ко ну ють важ ливі для робітни ка, але непідсильні
для однієї лю ди ни функції: участі в ко лек тив них пе ре го во рах, відсто ю ван ня
вигідних для робітників умов праці; підго тов ки та підпи сан ня ко лек тив них угод;
кон тро лю за ви ко нан ням адміністрацією умов ко лек тив ної уго ди та при му шу ван -
ня її ліквіду ва ти по ру шен ня; пред став ництва тру дя щих пе ред адміністрацією, в
дер жав них ор га нах, су дах та ін. Є підста ви го во ри ти про те, що профспілки
послідо вно бо рють ся за ре алізацію пра ва працівників на гідну пра цю, відсто ю -
ють ідею вдо с ко на лен ня си с те ми оп ла ти праці, що є вирішаль ним у си с темі
соціаль но-еко номічних відно син не тільки то му, що сто сується інте ресів ос нов ної
ча с ти ни на се лен ня країни, але й у зв’яз ку з тим, що впли ває на роз ви ток і май -
бутнє еко номічних ре форм у дер жаві. Го ловні за вдан ня, над яки ми пра цює Фе де -
рація профспілок Ук раїни – ство рен ня і збе ре жен ня но вих ро бо чих місць, підви -
щен ня мінімаль ної за робітної пла ти до фак тич но го про жит ко во го мініму му, вста -
нов лен ня розміру ба зо во го та риф но го роз ря ду ЄТС на за ко но дав чо га ран то ва но -
му рівні, по га шен ня за бор го ва ності з ви пла ти за робітної пла ти працівни кам
підприємств та ор ганізацій усіх форм влас ності, за хист жит тя і здо ров’я
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працівників на ро бо чо му місці. Важ ли вим сти му лом для роз вит ку еко номіки
профспілки вва жа ють по вер нен ня пре стиж ності праці, і перш за все, у сфері ма -
теріаль но го ви роб ництва, збе ре жен ня тру до вих ди настій, ма теріаль но го і мо раль -
но го за охо чен ня лю ди ни праці. То му не ви пад ко во тен денції зни жен ня чи сель -
ності профспілок, по слаб лен ня їх впли ву на уряд, втра та по ва ги у суспільстві, а
го ло вне, не виз на ченість у за в т раш нь о му дні спо ну ка ють не ли ше до пе ре ос мис -
лен ня про цесів змін, а й ви роб лен ня пев них кон цеп ту аль них по ло жень що до
місця і ролі профспілок у суспільстві, які на бу ва ють зна чен ня стра тегічних. Вод -
но час ана логічні тен денції профспілко во го ру ху просліджу ють ся і в країнах
Західної Євро пи.

Декілька ос танніх де ся тиліть профспілки Євро пи пе ре бу ва ють у стані та ких,
що обо ро ня ють ся, відміча ють західні дослідни ки. Як і півстоліття то му во ни не
поз бав лені пев них дже рел профспілко вої мо гут ності (струк тур не, об’єдну ю че,
ор ганізаційне, інсти туційне, співробітниць ке, стра тегічне), але ланд шафт їх
діяль ності невпізнан но змінив ся. Сво го найбільш ви со ко го соціаль но-еко -
номічно го ста ту су профспілки Західної Євро пи до сяг ли в кон тексті ши ро ко мас -
штаб но го про мис ло во го ви роб ництва («фор диз му») і підйо му кейнсіансь кої дер -
жа ви за галь но го до б ро бу ту. Тоді провідні ро бо то давці бу ли «прибічни ка ми
національ но го успіху», а національні уря ди фор му ва ли соціаль но-еко номічну
політи ку з безспірною са мостійністю. Бу ло оче вид ним, що профспілки є кри тич -
но важ ли ви ми дійо ви ми осо ба ми в три кут ни ку си с те ми відно син. Нині ж дер жа -
ви за яв ля ють про свою не здатність про тидіяти дик та ту гло баль них еко номічних
сил. Ве ликі ком панії май же всю ди є транс національ ни ми за фор мою влас ності і
стра тегіями ви роб ництва. Функції профспілок, ге не тич но при та манні для них із
ча су по яви – за хист прав працівників на гідні умо ви праці та спра вед ли ву плат -
ню, пред став ництво най ма них робітників у відно си нах з дер жа вою та влас ни ка -
ми за собів ви роб ництва, піклу ван ня про нор ма тив не за без пе чен ням тру до вих
відно син, уже не в повній мірі відповіда ють по тре бам роз вит ку су час но го
суспільства. До сить ча с то профспілки ви яв ля ють ся дез орієнто ва ни ми. Ба га то з
них де мон ст ру ють яв ну не впев неність що до влас ної ролі у ХХІ столітті, що вик -
ли кає внутрішні конфлікти. Ок ремі ек с пер ти вза галі за яв ля ють сумніви в ак ту аль -
ності ролі профспілок як сто ро ни в соціаль но-еко номічних відно си нах. Але
складні ча си здатні сти му лю ва ти но ве мис лен ня і в та кий спосіб ство рю ва ти нові
мож ли вості для роз вит ку. Го ловні труд нощі по ля га ють у то му, щоб пе ре ос мис ли -
ти цілі і пріори те ти профспілок і роз ро би ти нові шля хи їх до сяг нен ня2. Дійсно,
профспілкам нині слід про де мон ст ру ва ти, що їх місія і са мо бутність по ля га ють у
будівництві кра що го суспільства, пе ре ко на ти інших у то му, що та ка ме та є і до -
сяж ною, і ба жа ною. Це пе ред ба чає на явність пев но го ба чен ня ак тив но го, де мо -
кра тич но го суспільства, але та кож і до казів то го, що профспілки є де мо кра тич ни -
ми ор ганізаціями і прибічни ка ми де мо кратії.

Сфе ра діяль ності профспілок у су час них умо вах є над зви чай но ши ро кою і ба -
га то г ран ною. В умо вах фор му ван ня цілісно го світу, єди но го світо во го гос по дар -
ст ва просліджу ють ся її гло баль ний і національ ний рівні. Підтвер д жен ням пер шо -
го, при кла дом, є участь де ле гації Фе де рації профспілок Ук раїни у ро боті 50-ї сесії
Комісії соціаль но го роз вит ку Еко номічної і соціаль ної ра ди ООН (ЕКО СОР), яка
відбу ла ся у лю то му 2012 ро ку в Нью-Йор ку (США). Слід зга да ти, що де ле гація
Фе де рації профспілок Ук раїни на чолі з її керівни ком Го ло вою ФПУ Ю. М. Ку ли -
ком взя ла участь у ро боті Комісії впер ше в історії профспілко во го ру ху Ук раїни.
Участь у ро боті ор ганів ЕКО СОР ста ла мож ли вою за вдя ки то му, що у 2009 році
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ФПУ до мо гла ся от ри ман ня спеціаль но го кон суль та тив но го ста ту су при цій ус та -
нові ООН. Як відо мо, кон суль та тив ний ста тус при ЕКО СОР ма ють ли ше 7
профспілко вих ор ганізацій у світі. Се ред них най по тужніши ми та найвпли -
вовіши ми є Міжна род на кон фе де рація профспілок, За галь на кон фе де рація
профспілок, Фе де рація не за леж них профспілок Росії та Фе де рація профспілок
Ук раїни. Ос нов ни ми пи тан ня ми, які роз гля да ли ся на сесії бу ли ви корінен ня
бідності, без робіття се ред мо лоді та соціаль на політи ка. Комісія про ве ла ряд дис -
кусій що до здійснен ня ефек тив ної політи ки з найбільш важ ли вих пи тань соціаль -
но го роз вит ку, вра хо ву ю чи су часні вик ли ки, які сто ять пе ред суспільством: гло -
баль на еко номічна кри за і кліма тичні зміни. Се ред інших важ ли вих дис кусій –
мобілізація внутрішніх та міжна род них ре сурсів за для соціаль но го роз вит ку,
соціальні ас пек ти Но во го парт нер ст ва в інте ре сах роз вит ку Аф ри ки (NEPAD),
про гра ма що до ак тивізації зу силь аф ри кансь ких країн по ви ве ден ню кон ти нен ту
зі ста ну відста лості та ізо ляції від світо вої спільно ти.

При кла дом діяль ності профспілок на національ но му рівні, се ред іншо го, мо -
же бу ти підпи сан ня у жовтні 2013 ро ку, впер ше за ро ки не за леж ності, Га лу зе вої
уго ди у сфері ту риз му Ук раїни, яка мо же ста ти ва го мим чин ни ком еко номічно го
зро с тан ня ту ри с тич ної га лузі. Ак ту альність цьо го до ку мен ту в то му, що че рез йо -
го ре алізацію бу де здійсню ва ти ся ре гу лю ван ня соціаль но-тру до вих відно син, за -
хист прав та інте ресів працівників. Відповідно до Га лу зе вої уго ди ро бо то давці зо -
бов’язу ють ся своєчас но вип ла чу ва ти за робітну пла ту, ство рю ва ти нові ро бочі
місця, удо с ко на лю ва ти си с те му підго тов ки, пе репідго тов ки і підви щен ня
кваліфікації кадрів, впро ва д жу ва ти новітні ме то ди ро бо ти то що. Ро бо та у день
дер жав но го свя та, за уго дою, оп ла чу ва ти меть ся у подвійно му розмірі. У разі
розірван ня тру до во го до го во ру у зв’яз ку зі ско ро чен ням вип ла чується вихідна до -
по мо га працівни кові. У разі на прав лен ня працівни ка на на вчан ня для підви щен ня
кваліфікації з відри вом від ро бо ти за ним зберігається місце ро бо ти і се ред ня за -
робітна пла та. Та кож Га лу зе вою уго дою ре ко мен до ва но ту ри с тич ним
підприємствам вста нов лю ва ти до дат кові пра ва, пільги та га рантії своїм працівни -
кам. При ук ла данні ко лек тив них до го ворів не об ме жу ють ся пра ва робітників що -
до роз ши рен ня га рантій, які пе ред ба ча ють більш ви со кий рівень соціаль ної за хи -
ще ності порівня но з за ко но дав ст вом, за ра ху нок влас них коштів суб’єктів гос по -
да рю ван ня сфе ри ту риз му та діяль ності ку рортів3.

Навіть при ве дені при кла ди доз во ля ють зро би ти вис но вок про те, що
профспілки сьо годні не мо жуть функціону ва ти об ме жу ю чись ли ше про бле ма ми і
за вдан ня ми національ но го рівня. Знач на ча с ти на про блем, на вирішен ня яких
спря мо ву ють свою діяльність профспілки, ма ють гло баль ний ха рак тер, пов’язані
з гло баль ним світом. Помітно, що не ма ло важ ли вих кроків, які здійсню ють
профспілки здійсню ють ся впер ше, що обу мов лює складність їх про гно зу ван ня та
їх ре алізацією. Але по зи тив ний ре зуль тат завжди має місце там, де профспілки
підтри му ють постійний і ак тив ний внутрішній діалог, ініціати ву «зни зу», яка
супро во д жується, як пра ви ло, го товністю до дій, пе ре тво рюється в кон кретні
спра ви.

Ха рак тер ною оз на кою гло балізаційно го роз вит ку є збільшен ня кількості
транс національ них кор по рацій (ТНК) в Ук раїні, які інве с ту ють в різні сек то ри
еко номіки, ство рю ють нові ро бочі місця, впро ва д жу ють но ву кор по ра тив ну куль -
ту ру. Нові гло бальні суб’єкти відно син впли ва ють не ли ше на роз ви ток ос нов них
га лу зей на род но го гос по дар ст ва, а й на дер жав ну політи ку. Для ук раїнської еко -
номіки по ява та ких но вих по туж них гравців та кон ку рентів вик ли ка ла де які по бо -
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ю ван ня що до ло яль ності їх стра тегій та до три ман ня норм пра ва. То му су часні
дослідни ки аб со лют но пра вомірно став лять пи тан ня сто сов но ролі профспілок у
розв’язанні тру до вих відно син між ТНК та працівни ка ми, су час них на прямків
кон солідації зу силь профспілок що до за хи с ту прав ук раїнських робітників у
підрозділах ТНК в Ук раїні.

Пе ред уря дом на шої країни стає вкрай важ ли вим пи тан ня про ма к ро еко -
номічну стабільність та без пе ку. Зви чай но, в період ско ро чен ня рівня еко номічно -
го роз вит ку, ро бо чих місць, уряд був за до во ле ним ви хо дом ТНК на ук раїнський
ри нок. Влас ни ки ТНК не завжди обіця ли ство ри ти нові ро бочі місця, про те
зберіга ли ті що вже бу ли ство рені. Підтри му ю чи по пе редній рівень зай ня тості,
во ни ут ри му ва ли за галь ний стан зай ня тості в країні. Крім то го, уряд був поз бав -
ле ний не обхідності ви ко ну ва ти об тяж ливі для бю д же ту соціальні ви дат ки – ви -
пла ти по без робіттю. Але як по ка зує прак ти ка, в умо вах зро с тан ня без робіття, ви -
му ше ної не по вної зай ня тості, працівни ки ви ко ри с то ву ють ся ниж че своїх мож ли -
во с тей, здібно с тей, знань, кваліфікації, наслідком чо го є низь ка про дук тивність
праці, збідніння навіть ча с ти ни на се лен ня, яка пра цює. Крім працівників, які зай -
няті не по вний ро бо чий час і от ри му ють відповідну за робітну пла ту, зай вих
працівників, які одер жу ють по вну за робітну пла ту, осіб, які пе ре бу ва ють у відпу -
ст ках зі збе ре жен ням або з ча ст ко вим збе ре жен ням за робітної пла ти, до при хо ва -
них без робітних слід відне с ти та кож тих, хто фор маль но не має ро бо ти, але не за -
реєстро ва ний офіційно служ бою зай ня тості. Та кий про цес ви ни кає і по ши -
рюється за умов низь ко го рівня розмірів до по мо ги по без робіттю, не ви со ких
шансів от ри ма ти ро бо ту че рез дер жавні служ би зай ня тості, існу ван ня мож ли вості
одер жан ня до ходів від «не рег ла мен то ва ної» (не за реєстро ва ної) зай ня тості на се -
лен ня.

На підприємствах ТНК по ши ре ним яви щем ста ли по ру шен ня соціаль но-еко -
номічних прав тру дя щих, зо к ре ма: тру до во го за ко но дав ст ва в ча с тині три ва лості
ро бо чо го дня, ре жи му праці, не за кон на підміна тру до вих до го ворів цивільно-пра -
во ви ми уго да ми та про ти прав на си с те ма штрафів; тиск зі сто ро ни адміністрації
при ство ренні профспілок та ве денні ко лек тив них пе ре го ворів; при хо ву ван ня
рівня трав ма тиз му; не за конні звільнен ня та ін. Єди ною по туж ною рушійною си -
лою уре гу лю ван ня соціаль ної дис кримінації за ли ша ють ся профспілки. Са ме то -
му во ни по винні чітко роз ро би ти кар ди наль но но ву стра тегію за хи с ту прав
робітників ТНК за умов кон солідації всіх зацікав ле них сторін4, яка б пе ред ба ча ла
об’єднан ня зу силь профспілок з уря дом Ук раїни в розв’язанні пи тань по ру шен ня
прав працівників на підприємствах, кон солідо ва ну діяльність всіх регіональ них
та га лу зе вих профспілок у відсто ю ванні прав та ство рен ня з цією ме тою спеціаль -
но го фон ду, ме ханізми співпраці профспілок з Фон дом дер жав но го май на Ук раїни
та Ан ти мо но поль ним коміте том Ук раїни на етапі ви хо ду ТНК на ук раїнський ри -
нок з ме тою вста нов лен ня га рантій до три ман ня національ но го за ко но дав ст ва та
національ ної політи ки у сфері зай ня тості.

Не одмінним еле мен том стра тегії профспілок на зламі ти ся чоліть ма ють ста ти
профспілкові ко мунікації, якісна співпра ця із ЗМІ, уміння в інфор маційно му
суспільстві не ли ше пре зен ту ва ти влас ну діяльність, а й інфор му ва ти про хід
вирішен ня най ак ту альніших і най важ ливіших для працівників пи тань. Ніко ли ще
ко мунікації не бу ли та ки ми за тре бу ва ни ми, як сьо годні, під ти с ком су час ної кри -
зи, що руй нує жит тя робітників. Но ве ба чен ня профспілко во го зв'яз ку, но ве стра -
тегічне ба чен ня профспілко во го ру ху, суспільне сприй нят тя профспілко во го ру ху
в інфор маційно му суспільстві є рівноз нач ни ми і взаємо пов’яза ни ми скла до ви ми
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і профспілки, що важ ли во, ви с ту па ють учас ни ка ми і твор ця ми цьо го про це су. Не
ви пад ко во те ма но во го ба чен ня профспілко вих ко мунікацій по ру шується не впер -
ше і бу ла провідною під час фо ру му профспілковців на Мальті у червні 2013 ро -
ку, який відбув ся за уча с тю більше 50 філій гло баль ної профспілки UNI з 20 країн
світу. Ос нов на те ма дис кусій фо ру му зво дить ся до то го, як мож на підви щи ти
чіткість і сприй нят тя повідо млень робітни чо го ру ху в умо вах нинішньої кри зи, як
впро ва ди ти найбільш ефек тивні су часні рішен ня для за без пе чен ня мак си маль ної
віддачі ко мунікаційним стра тегіям, щоб інфор му ва ти, на ди ха ти й мобілізу ва ти
членів профспілки.

Профспілки в Ук раїні та кож не до стат ньо ви ко ри с то ву ють існу ю чий медіа-ре -
сурс для до сяг нен ня своїх цілей, не усвідо ми ли важ ливість цьо го гло баль но го
фак то ру і не ско ри с та ли ся йо го «пло да ми». Про дов жу ю чи по ру ше ну ви ще те му
діяль ності ТНК, слід відзна чи ти, що во ни мог ли б інфор му ва ти суспільство про
по ру шен ня ос танніми національ но го за ко но дав ст ва а од но час но і про ре зуль та ти
своєї діяль ності у цьо му на прям ку, про во ди ти тренінги і роз повіда ти про ефек -
тивні за со би, ме ханізми та інстру мен ти бо роть би з пра во по руш ни ка ми, більш
ши ро ко про па гу ва ти і висвітлю ва ти про це си соціаль но го парт нер ст ва в
суспільстві. Важ ли ви ми при цьо му мог ли бу ти фак ти по зи тив ної діяль ності ТНК,
досвід провідних ор ганізацій у за про ва д женні ефек тив них соціаль них па кетів, які
вклю ча ють еле мен ти ос нов ної і до дат ко вої відпу с ток, ме дич но го стра ху ван ня
співробітників та членів їх сімей, ор ганізації підви щен ня кваліфікації
співробітників, відпо чин ку, на дан ня пільго вих кре дитів то що. До сить ак ту аль ни -
ми при цьо му, на наш по гляд, мог ли б бу ти те ми що до прак ти ки по пов нен ня
профспілко вих ор ганізацій мо лод дю, ство рен ня еко логічно чи с тих ви роб ництв,
за без пе чен ня охо ро ни довкілля, впро ва д жен ня інно ваційних тех но логій, енер гоз -
бе ре жен ня, співпраці з профспілко ви ми ор ганізаціями світу та ін.

Відро д жен ня профспілок пе ред ба чає та кож пе ре ос мис лен ня зна чен ня
солідар ності, оскільки в су час них умо вах все більше втра чає своє зна чен ня та ке
по нят тя як «се ред нь о ста ти с тич ний» член профспілки. Зміна змісто вно го на пов -
нен ня солідар ності у ХХІ ст. пов’яза на з не обхідністю для профспілок на вчи ти ся
пра цю ва ти з ба га то манітністю інте ресів все ре дині робітни чо го кла су, як на
національ но му, так і на міжна род но му рівні. Має сфор му ва ти ся інша ко лек тив на
са мосвідомість. Про цес її фор му ван ня не мож ли во нав’яза ти лю дям ме ханічно,
він склад ний і су пе реч ли вий, але в кінце во му ре зуль таті має при зве с ти, як уяв -
ляється, до уміння профспілок інте г ру ва ти в собі ба га то манітність. Ідеть ся про
пред став ництво інте ресів тих груп працівників, які по пе ред ньо ігно ру ва лись чи
бу ли не до стат ньо пред став лені (жінки, пред став ни ки етнічних мен шин, пред -
став ни ки не тра диційних форм орієнтації, працівни ки нестійких форм зай ня тості
та ін.). Ли ше за умо ви от ри ман ня го ло су у профспілках різно манітних інте ресів
мож на го во ри ти про те, що во ни є ви раз ни ка ми за галь них інте ресів.

Зро зуміло, що профспілки нині ма ють як май нові так і іде о логічні труд нощі.
До сить ши ро ким є спектр ре цептів онов лен ня профспілко во го ру ху, але це ще
більше за го ст рює про бле му які з них об ра ти. Роз ши ри ти спектр індивіду аль них
по слуг членів профспілки чи за про ва ди ти нові фор ми ко лек тив ної солідар ності,
роз ро би ти нові мо делі парт нер ст ва з ро бо то дав ця ми і уря дом чи роз ви ва ти не за -
леж ну ак тивність шля хом мобілізації і про ве ден ня ма со вих кам паній. Лег ких і
швид ких за собів, за до по мо гою яких профспілки змог ли би по вер ну ти ав то ри тет
і ак тивність не існує. За будь-яким з ре цептів у су час но му гло баль но му світі бу -
дуть як такі що ви г ра ли, так і ті що про гра ли. По зи тив ним є те, що є хо ча і ча ст -

401Юридичні і політичні науки



ко ве, до сить обе реж не, але ж виз нан ня не обхідності змін, перші кро ки стра -
тегічних підходів до їх вирішен ня. Виз на чаль ним на цьо му шля ху, на наш по гляд,
є впев неність у влас них си лах, мобілізаційна здатність профспілок до фор му ван -
ня кра щої еко номіки і кра що го суспільства для лю ди ни.
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Т. П. ФЕ ДОР ЧАК

КО МУНІСТИЧ НА ПАРТІЯ ЧЕХІЇ І МО РАВІЇ 
В ПОЛІТИЧ НО МУ ЖИТТІ ДЕР ЖА ВИ

Дослідже но зміни, які відбу ли ся в діяль ності Ко муністич ної партії Чехії та Мо -
равії з ча су транс фор маційних пе ре тво рень у чеській дер жаві. За ли ша ю чись партією з
чітко ви ра же ною іде о логічною, світо гляд ною плат фор мою, яка ба зується на марк -
систсь ких цінно с тях робітни чо го кла су, во на вод но час є ма со вою об’єдну ю чою ор -
ганізацією – партією соціаль ної інте г рації. Партія має силь ний стабільний і дис -
ципліно ва ний елек то рат з віднос но ви со кою іден тифікацією і рівномірною підтрим кою
у всіх чесь ких регіонах. У ЦСЄ КПЧМ пред став ляє со бою унікаль не яви ще. У жодній з
по ст ко муністич них країн не існує ко муністич ної партії, яка, про дов жу ю чи тра диції
своєї по пе ред ниці, прак тич но в незмінно му ви гляді, відіграє настільки помітну роль у
партійно-політичній си с темі країни і має підтрим ку ви борців.

Клю чові сло ва: Чесь ка Ре с публіка, Ко муністич на партія Чехії та Мо равії, пар ла -
мент, ви бо ри, вла да, де мо кратія, іде о логія, транс фор мація.

Фе дор чак Т.П. Ком му ни с ти че с кая пар тия Че хии и Мо ра вии в по ли ти че с кой
жиз ни го су дар ст ва

Ис сле до ва ны из ме не ния, ко то рые про изо ш ли в де я тель но с ти Ком му ни с ти че с кой
пар тии Че хии и Мо ра вии со вре ме ни транс фор ма ци он ных пре об ра зо ва ний в чеш ском
го су дар ст ве. Ос та ва ясь пар ти ей с чет ко вы ра жен ной иде о ло ги че с кой, ми ро воз зрен че -
с кой плат фор мой, ко то рая ба зи ру ет ся на марк сист ских цен но с тях ра бо че го клас са,
она од но вре мен но яв ля ет ся мас со вой объ е ди ня ю щей ор га ни за ци ей – пар ти ей со ци аль -
ной ин те г ра ции. Пар тия име ет силь ный ста биль ный и дис цип ли ни ро ван ный элек то -
рат с от но си тель но вы со кой иден ти фи ка ци ей и рав но мер ной под держ кой во всех чеш -
ских ре ги о нах. В ЦВЕ КПЧМ пред став ля ет со бой уни каль ное яв ле ние. Нив од ной из по -
ст ком му ни с ти че с ких стран не су ще ст ву ет ком му ни с ти че с кой пар тии, ко то рая, про -
дол жая тра ди ции сво ей пред ше ст вен ни цы, прак ти че с ки в не из мен ном ви де, иг ра ет
столь за мет ную роль в пар тий но-по ли ти че с кой си с те ме стра ны и име ет под держ ку
из би ра те лей.
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Fedorchak Tetana. Communist Party of Bohemia and Moravia in the political life of
the state

The article explores the changes that occurred in the activities of the Communist Party of
Bohemia and Moravia since the transformational changes in the Czech state.Remaining party
with a clear ideology, ideological platform, which is based on the Marxist values of the work-
ing class, it is also the mass umbrella organization – the party of social integration.The party
has a strong stable and disciplined electorate with a relatively high and uniform identification
support in all Czech regions.In CEE, the MHRC is a unique phenomenon.None of the post-
communist countries there is no Communist Party, which, continuing the tradition of its pred-
ecessor, almost unchanged, plays such a prominent role in the party-political system of the
country and has the support of voters.

Key words: Czech Republic, Communist Party of Bohemia and Moravia, parliament,
elections, power, democracy, ideology, transformation.

У су часній політичній на уці відзна чається, що унікальність змін, які пе ре жи -
ва ють по ст ко муністичні країни, пов’яза на з про ве ден ням ни ми не од но го, а відра -
зу декількох над зви чай но важ ких пе ре ходів. Ще на по чат ку 90-х рр. німець кий
політо лог К. Оф фе пер шим звер нув ува гу на той факт, що в де я ких східноєвро -
пейсь ких країнах відбу вається «потрійна» транс фор мація (політич на, еко номічна
і те ри торіаль на)1.

У за галь но му роз вит ку політич но го про це су в країнах Цен т раль но-Східної
Євро пи, особ ли вий інте рес пред став ляє – Чесь ка Ре с публіка (ЧР). Транс фор мація
в ЧР відра зу ж охо пи ла всі сфе ри життєдіяль ності суспільства. По чи на ю чи з «ок -
са ми то вої» ре во люції, що відбу лась 17 ли с то па да 1989 р., і до по чат ку 2013 р. вла -
да незмінно пе ре бу ва ла в ру ках і відповідаль ності «пра вих» сил, яку втілю ва ли
два політи ки – Вац лав Га вел і Вац лав Кла ус. 

На пре зи дентсь ких ви бо рах, які відбу ва лись у два ту ри в січні 2013 р. (че хи
впер ше бра ли участь у пря мих ви бо рах пре зи ден та, раніше йо го оби рав пар ла -
мент) пе ре мо гу здо був ко лишній прем’єр-міністр і «лівий» соціал-де мо крат
Мілош Зе ман. А після гуч но го скан да лу, який роз гор нув ся в червні 2013 р. в ото -
ченні прем’єр-міністра Пе те ра Не ча са і йо го відстав ки, пре зи дент М. Зе ман за -
про по ну вав ство ри ти тим ча со вий технічний уряд «спеціалістів». Він до ру чив
фор му ван ня но во го уря ду Іржі Рус но ку, який у 2001–2002 рр. пра цю вав міністром
фінансів в уряді М. Зе ма на.Тож ЧР зро би ла крен «вліво». Це ак ту алізує про бле му
досліджен ня діяль ності ще однієї лівої партії Чесь кої Ре с публіки – Ко муністич ної
партії Чехії і Мо равії (КПЧМ).

Більшість партій, що ви ник ли в Чехії після ре во люції 1989 р. (лібе ральні, хри -
с ти янсь ко-де мо кра тичні, кон сер ва тивні) на ма га ли ся зай ня ти нішу між цен т ром і
пра вою ча с ти ною політич но го спе к т ра. Тим са мим первісне са мо виз на чен ня
партій но си ло, швид ше всьо го, іде о логічний ха рак тер. Втім, усі во ни ви с ту па ли
за роз ви ток дер жа ви шля хом еко номічної і політич ної де мо кратії. На політичній
арені ЧР ста ли пе ре ва жа ти малі партії пра вої орієнтації, які очіку ва ли, що
періодич но зміню ва ти муть од на од ну, при хо дя чи до вла ди, а ліві (соціал-де мо кра -
тичні) партії не ма ти муть ніяких пер спек тив, про те час по ка зав, що це був
політич ний про ра ху нок2.

На ос танніх ви бо рах ХХ ст., які відбу лись 19–20 черв ня 1998 р., кар ти назміни -
ласьі владні по са ди зай ня ли помірко вані «ліві» си ли, під керівництвом соціал-де -
мо кра та М. Зе ма на. Але «ліві» політи ки прий ш ли до уп равління в Чеській Ре с -
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публіці не ли ше за над то пізно, а й за по чат ко ва ний ни ми про цес уп равління до -
сить силь но відрізняв ся від то го, який склав ся в регіоні. 

Політо логів і політич них аналітиків ча с то тур бує пи тан ня: як та ке мож ли во,
що в Чеській Ре с публіцііснує по туж на, не ре фор мо ва на ко муністич на партія?3

Зда ва ло ся б, у су часній віднос но стабільній і еко номічно са мо до статній де мо кра -
тичній Чехії відсутній соціаль ний по пит на політич ну іде о логію, яку пред став ля -
ють ко муністи4.

Досліджу ю чи цю про бле му, звер не мо ся до історії роз вит ку ко муністич ної
партії в дер жаві. Ко муністич на партія Че хо сло вач чи ни (КПЧ) ут во ри ла ся в травні
1921 р. під впли вом Ве ли кої Жовт не вої соціалістич ної ре во люції в Росії на ос нові
марк систсь ко го ліво го кри ла Че хо сло ваць кої соціал-де мо кра тич ної партії
(ЧСДП), шля хом об’єднан ня чесь ких, сло ваць ких, угорсь ких і за кар патсь ко-ук -
раїнських ко муністич них груп та ор ганізацій. Кінець XX ст. оз на ме ну вав ся епо -
халь ним яви щем, яке мож на оха рак те ри зу ва ти як крах дер жав но го соціалізму, що
спри чи ни в т ран с фор мацію всієї політич ної си с те ми, в т.ч. пе ре гляд ролі та місця
КПЧ у чесь ко му суспільстві. 24 ли с то па да 1989 р. відбув ся по за чер го вий пле нум
ЦК КПЧ, на яко му у відстав ку бу ли відправ лені Ге не раль ний се к ре тар ЦК КПЧ
М. Якеш, всі чле ни і кан ди да ти в чле ни Пре зидії та Се к ре таріату ЦК КПЧ. Но ве
керівництво КПЧ пе ре гля ну ло пи тан ня про місце своєї партії в політичній си с -
темі, відмо ви ло ся від прин ци пу керівної ролі КПЧ у суспільстві.

29 ли с то па да 1989 р. Фе де ральні збо ри Че хо сло вач чи ни (на той час пар ла -
мент) вне сли зміни у чин ну Кон сти туцію. Бу ли ска со вані ст. 4 і один з па ра графів
ст. 6 Кон сти туції про провідну роль КПЧ у суспільстві та Національ но му фронті.
20 груд ня 1989 р. на по за чер го во му з’їзді КПЧ де ле га ти прий ня ли«Звер нен ня до
гро ма дян ЧССР» і «За клик до ко лишніх членів КПЧ», в яких виз на ли про ви ну
КПЧ пе ред гро ма дя на ми Че хо сло вач чи ни і ви ба чи ли ся за по мил ки 1948-1989 рр.
На з’їзді виріши ли с фор му ва ти те ри торіаль ну ор ганізацію ко муністів Чехії та Мо -
равії в ме жах КПЧ (з 1990 р. – КПЧС). У 1990 р. КПЧ транс фор му ва ла ся у фе де -
рацію двох ко муністич них партій – КПЧМ і КП Сло вач чи ни (КПС); у грудні
1991 р. сло вацькі ко муністи вий ш ли з фе де рації. КПЧМ бу ла офіційно за реєстро -
ва на 28 ли с то па да 1990 р.5

Партія по зиціонує се бе як легітим ний спад коємець КПЧ та ду хов ний про дов -
жу вач. Про грам на ме та партії – соціалізм і де мо кра тич не суспільство рівно прав -
них гро ма дян. Іде о логічною ос но вою партії є марк систсь ка те орія, а ор ганізаційні
прин ци пи вклю ча ють – ко лек тивність дій, прин ци пи са мо вря ду ван ня, ши ро ку
внутріпартійну де мо кратію. Об рав ши своїм гас лом «З людь ми, для лю дей»,
партія ви с ту пає про ти капіталістич но го світо у с т рою, схи ляється до мо делі
соціаль но го суспільства. 

За ста ту том ви щий партійний ор ган КПЧМ – з’їзд, який Цен т раль ний Комітет
КПЧМ скли кає, за зви чай один раз на чо ти ри ро ки. Су час на членсь ка ба за партії
– май же 70 тис. членів. Від КПЧМ відко ло ли ся і ство ри ли свої ор ганізації си ли,
які праг ну ли ре фор му ва ти її в соціал-де мо кра тич ну партію та си ли, які уо соб лю -
ють ми ну ле тлу ма чен ня ко муністич них прин ципів6.

До су час ної КПЧМ важ ко за сто су ва ти звич не для партій та ко го ти пу виз на -
чен ня – ліва ек с т ремістська партія. На на шу дум ку, подібна оцінка її ролі та зна -
чен ня бу ла б по мил ко вою. Су часні чеські ко муністи, як мінімум з так тич них
мірку вань, не зга ду ють про дик та ту ру про ле таріату чи про світо ву ре во люцію.
Нині чеські ко муністи швид ше ви с ту па ють як партія, що до три мується всіх де мо -
кра тич них норм і вод но час відстоює ліві по сту ла ти в еко номічній сфері. Од нак, і
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в сфері еко номіки КПЧМ не про па гує то таль ної націоналізаціїта по вної ліквідації
при ват ної влас ності. Ри то ри ка су час них чесь ких ко муністів спря мо ва на на за хист
соціаль ної спра вед ли вості в ме жах чин но го ре жи му. Бо роть ба з капіталізмом на -
бу ла в Чеській Ре с публіці но вих форм. Для ко муністів капіталістич не зло втіли -
ло ся в про це си гло балізації. Національ на дер жа ва, яка відповідно до тра диційної
ко муністич ної іде о логії, ма ла б відмер ти згідно прин ципів інтер націоналізму, ста -
ла оп ло том, що ви ма гає за хи с ту від на па док гло балістів. «Ко муністичні партії за
ос танні двад цять років над то націоналізу ва ли ся»7.

Не обхідно на го ло си ти, що КПЧМ – стабільна скла до ва су час ної політич ної
си с те ми Чесь кої Ре с публіки. Во на постійно до лає ви бор чий бар’єр, ма ю чи стійку
(11–18%) підтрим ку ви борців, і ре гу ляр но пред став ле на в пар ла менті дер жа ви.
На ос танніх пар ла ментсь ких ви бо рах (2010 р.)най чи сельнішу КПЧМ «змісти ла»
з тре тьої на чет вер ту по зицію но ва пра ва партія ТОП-09. За вдя ки стабільно му
елек то ра ту і членській базі ко муністи зуміли збе рег ти свої по зиції, от ри мав ши ту
ж кількість ман датів у нижній па латі пар ла мен ту. Хоч ко муністи стабільно зай ма -
ли третє місце на всіх по пе редніх пар ла ментсь ких ви бо рах, во ни ніко ли не вхо ди -
ли в уряд. Так, на ви бо рах-1990 ко муністи от ри ма ли 13,2%. Тоді аналіти ки по яс -
ню ва ли це «но с тальгією за ми ну лим». Втім, ко муністи закріпи ли ся в політиці: на
ви бо рах-1992 во ни здо бу ли 14,1%, на ви бо рах-1996 – 10,3%, у 1998 р. – 11,3%, у
2002 р. – 18,5%, у 2006 р. – 12,8%, у 2010 р. – КПЧМ на бра ла 11,27%8. 

Як що раніше праві партії підтри му ва ли капітал як та кий, без будь-яких за сте -
ре жень, то сьо годні во ни по всюд но ви с ту па ють про ти роз ми ван ня ролі національ -
них дер жав у про цесі гло балізації. Дер жа ва в їх ро зумінні має про ти сто я ти по за -
національ но му еко номічно му ти с ку та над національ ним інсти ту там. Ще один па -
ра докс у то му, що в наші дніго ло вни ми за хис ни ка ми гло балізації ста ли соціал-де -
мо кра тичні партії, які ви рос ли, ґрун ту ю чись на кри тиці капіта лу. Са ме соціал-де -
мо кра ти – найбільші при хиль ни ки гло баль но го капіта лу й інших про явів гло -
балізація, зо к ре ма ТНК9.

Пе рехід КПЧМ до іде о логії націоналізму мож на по яс ни ти і так тич ни ми
мірку ван ня ми. З се ре ди ни 90-х рр. XX ст. її керівництво чітко усвідо ми ло, що в
чесь ко му суспільстві існує знач на кількість лю дей, які не прий ня ли де мо кра тич -
ну си с те му і вод но час не ста ли при хиль ни ка ми ра ди каль них лівих політич них по -
глядів. Після 1998 р. КПЧМ зай ня ла на політичній сцені місце, що на ле жа ло
раніше пра во ек с т ремістськійЧеській ре с публіканській партії (лідер Сла дек).
Після цих змін, як за ува жу ють де які чеські політо ло ги, про КПЧМ не мож на го -
во ри ти ли ше як про ліву партію. І хоч во на дійсно при вер тає до се бе ви борців з
більш ліви ми по гля да ми, ніж у при хиль ників ЧСДП, од нак се ред її при хиль ників
чи ма ло й тих, ко му близькі по гля ди пра во го спря му ван ня. І в цьо му не має
логічної су пе реч ності. Як що пред ста ви тиісну ю чий в ЧР політич ний спектр у ви -
гляді ко ла, то пра вий і лівий сег мен ти в ньо му є сусіда ми і пе ре ти на ють ся. Дві
іде о логічні течії схи ля ють ся до не обхідності «силь ної ру ки» і про явів ксе но -
фобії10.

Про тив ни ки чесь ких ко муністів вва жа ють, що де мо кра тич ний політич ний
істеблішмент при пу с тив ся не по прав ної по мил ки, не пред’явив ши їм відра зу ж
після 1989 р. уль ти ма тум: або партія ви ба чається пе ред суспільством за свою по -
пе ред ню діяльність і ре фор мується, або бу де за бо ро не на. Де мо кра ти, як пи ше
політо лог І. Пе ге, об ме жи ли ся прий нят тям «без зу бо го» за ко ну про зло чи ни ко -
муністич но го ре жи му і партія зай ня ла своє місце в партійно-політичній си с темі
ЧР. Надії на те, що її ос нов ну членсь ку ба зу скла да ють осо би по хи ло го віку, а то -
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му вплив чесь ких ко муністів з ча сом бу де слаб ша ти, не ви прав да ли ся. КПЧМ є
помітним політич ним суб’єктом, пар ла ментсь кою партією, од нак, во лодіючи ну -
ль о вим ко аліційним по тенціалом, жод но го ра зу не бра ла участь у фор му ванні
уря ду. Тож уп ро довж по ст ко муністич но го роз вит ку Чесь кої Ре с публіки КПЧМ не
не се відповідаль ності за йо го діяльність.

Більше то го, ба га то партій, за яв ля ю чи про своє не при ми рен не став лен ня до
КПЧМ, співпра цю ють з чесь ки ми ко муніста ми на ко му наль но му рівні. Як опо -
зиційна партія, КПЧМ за лу чає на свій бік не ли ше лівих і пра вих ра ди калів, а й
усіх тих, хто не вдо во ле ний су час ною політич ною елітою країни.

Політич ний праг ма тизм пред став ників де мо кра тич ної еліти ча с то по ля гає в
то му, що на сло вах во ни ви с ту па ють з ан ти ко муністич них по зицій, а на ділі в кон -
крет них пи тан нях не цу ра ють ся звер ну ти ся за підтрим кою до ко муністів. Так,
напри клад, ко ли йдеть ся про ви бо ри скла ду керівних ор ганів чесь ко го пар ла -
менту11.

У регіоні Цен т раль но-Східної Євро пи КПЧМ пред став ляє со бою унікаль не
яви ще. У жодній з по ст ко муністич них країн не існує ко муністич ної партії, яка,
про дов жу ю чи тра диції своєї по пе ред ниці прак тич но в незмінно му ви гляді,
відіграє настільки помітну роль у партійно-політичній си с темі країни і ко ри с -
тується підтрим кою ви борців. Су часні ко муністи в Угор щині, Польщі чи, на при -
клад, у Сло венії взя ли на оз б роєння іде о логію і стра тегію ре фор ма торсь ких груп,
що ви ник ли все ре дині марк систсь ких ко муністич них партій.Вже на по чат ку 90-х
рр. XX ст. їм вда ло ся транс фор му ва ти свої партії і пе ре тво ри ти їх на ма сові партії,
які на бли жа ють ся за своїм ха рак те ром до західноєвро пейсь ких соціалістич них чи
соціал-де мо кра тич них. 

На томість у Чеській Ре с публіці про цес вбу до ву ван ня ком партії в но ву де мо -
кра тич ну політич ну си с те му мав цілий ряд відмінно с тей. По-пер ше, КПЧ, пе ре -
жив ши партійні чи ст ки після 1968 р., про дов жу ва ла за ли ша ти ся до кінця 80-х рр.
XX ст. ор то док саль ною ко муністич ною партією. Не мож на за пе ре чу ва ти, що в 90-
хрр.ро би ли ся певні спро би її ре фор му ван ня та пе ре тво рен ня в де мо кра тич ну ліву
політич ну ор ганізацію. Втім, во ни не ма ли успіху. При чи ни цьо го яви ща чеські
дослідни кив ба ча ють у не здат ності керівництва партії ре фор му ва ти її та й у
відсут ності се ред членів партії ве ли ко го ба жан ня підтри ма ти такі ре фор ми. 

«Су час на КПЧМ яв ляє со бою спе цифічну ме та мор фо зу ко муністич ної ма ши -
ни, мо дифіко ва на іде о логія якої, ра зом з тим, за без пе чує тісний зв’язок з ко -
муністич ною спад щи ною і ви ко ри с то вує для мобілізації ви борців кла со во за фар -
бо ва ну, соціаль но-по пулістську і ет но національ ну стра тегію»12.

Від усіх ко муністич них партій регіону, що транс фор му ва ли ся, КПЧМ
відрізняє більш ви со кий ступінь підтрим ки ви борців та аку му ляції про те ст но го
по тенціалу. За період з 1989 р. чесь ким ко муністам не вда ло ся здійсни ти свій вне -
сок у спра ву транс фор мації чесь ко го суспільства го ло вним чи ном то му, що еліти
ре ш ти політич них партій сприй ма ють КПЧМ як суб’єкт, що за гро жує де мо кра -
тич но му ха рак те ру си с те ми, як по за си с тем ну опо зицію, яка не мо же бу ти
рівноцінним парт не ром при ут во ренні уря до вих ко аліцій. Втім, віднос но ос тан -
нь о го твер д жен ня в ЧР не має єди ної дум ки. 

Ре зуль та ти опи ту ван ня, про ве де но го Інсти ту том вив чен ня гро мадсь кої дум ки
в грудні 1999 р., по ка за ли, що кож ний дру гий опи та ний (53%) не зго ден з відмо -
вою де я ких політиків співпра цю ва ти з КПЧМ у вирішенні суспільних про -
блем.Пра виль ним та ке став лен ня вва жа ють 38% ре с пон дентів. Про тив ни ки
діало гу з ко муніста ми на пер ше місце в своїх пре тензіях до цієї партії ста ви ли її
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ми ну ле (42%), 15% ха рак те ри зу ва ли її як ек с т ремістську, стільки ж відмо ви ли їй
у довірі. Ще 14% ре с пон дентів вка за ли, що в партії не бу ло про ве де но змін і во -
на, як і раніше, та ка, яка бу ла при соціалізмі. Май же кож ний де ся тий на го ло сив,
що діалог з ко муніста ми не має сен су. При хиль ни ки діало гу най частіше при га ду -
ва ли де мо кра тич ний прин цип не обхідності взаємодії з кож ним політич ним
суб’єктом (30%). Во ни та кож вка зу ва ли, що КПЧМ – пар ла ментсь ка партія, 23%
підкрес лю ва ло, що у неї є ба га то при хиль ників, і во на має значні успіхи на ви бо -
рах. Крім то го, 12% опи та них вва жа ли, що КПЧМ – та ка ж партія, як і всі інші13.

Внутрішній роз ви ток КПЧМ, вклю ча ю чи не га тив не рішен ня ре фе рен ду му
про ви клю чен ня з її на зви оз на чен ня «ко муністич на», зовсім не на бли зи ло її до
соціал-де мо кра тич ної плат фор ми, до то го, щоб во на ста ла кон ст рук тив ною, ре -
фор ма торсь кою не ко муністич ною лівою си лою. Тож во на втра ти ла елек то раль ну
при ваб ливість для пев ної ча с ти ни ліво на ла ш то ва них ви борців, звільнив ши місце
на ліво цен т ристсь ких по зиціях для іншо го си с тем но го політич но го суб’єкта. У
чесь ко му суспільстві та ким політич ним суб’єктом ста ла ав тен тич на соціаль на де -
мо кратія. Не ви пад ко во, як вка зує Д. Кун штат, що са ме на по ча ток 1993 р. при па -
дає зро с тан ня по пу ляр ності ЧСДП. Тоді в керівництві КПЧМ пе ре мог ли не о кон -
сер ва то ри на чолі з М. Гре бенчіком, які за бло ку ва ли про цес «соціал-де мо кра ти -
зації»14.

У 1992-1996 рр. КПЧМ з клей мом партії «лю дей ста ро го ре жи му» і, всу пе реч
три ва ючій внутрішній ди фе ренціації, швид ше зуміла збе рег ти своїх постійних
при хиль ників, ніж прид ба ти но вих. Цей період є та кож ча сом її внутрішньої кон -
солідації та закріплен ня на політичній сцені. На ступ ний період – 1996–2002 рр.
мож на на зва ти ча сом врівно ва жен ня сил, ко ли го ло си ви борців, віддані за ліві
партії, зрівня ли ся за чи сельністю з го ло са ми тих, хто підтри му вав пра вих. Ви бо -
ри 2002 р. засвідчи ли зро с тан ня сим патій до лівих партій. Серй оз ним чин ни ком
ре с т рук ту ри зації партійно го ланд шаф ту ста ла кри за лібе раль ної політи ки, зу мов -
ле на труд но ща ми еко номічно го роз вит ку в 1996–1997 рр. Во се ни 1997 р. роз па -
ла ся пра ва уря до ва ко аліція. Це бу ла пер ша ластівка, яка засвідчи ла, що політичні
інсти ту ти втра ча ють довіру.

Легітимність ре жи му ЧР, за сно ва но го на вільних ви бо рах, пе ре ста ла ком пен -
су ва ти в очах гро мадсь кості важкі соціальні наслідки, про ве де ної ним транс фор -
мації. Відчут но зро с тав кон траст між швидкістю де мо кра ти зації і відста ван ням
від цьо го про це су фор му ван ня успішно го й ефек тив но го рин ко во го гос по дар ст ва.
На ст рої за галь ної віри в кра ще май бутнє швид ко охо пи ла ерозія, яка зло ми -
ла«транс фор маційний ен тузіазм», при пи су ва ний ра ди каль ним ре фор мам і
політич ним елітам, що їх про во ди ли15. Про гра ма еко номічної транс фор мації по -
ча ла за гро жу ва ти не тільки ос нов ним життєвим інте ре сам ок ре мих груп, а й са -
мо му їх існу ван ню (служ бовці дер жав них ус та нов, підприємств, ко о пе ра то ри то -
що).Ви ник ла за гро за гідно му існу ван ню ба га ть ох сімей, які не іден тифіку ва ли се -
бе з ми ну лим ко муністич ним ре жи мом. 

Для по яс нен ня успіхів КПЧМ цей соціаль но-еко номічний вимір є найбільш
зна чи мим. У суспільстві ЧР, як і в інших тран зи тив них країнах, в 90-х рр. спо с -
терігав ся оче вид ний пе рехід від оцінок ха рак те ру си с тем ної транс фор мації, з точ -
ки зо ру цінно с тей (пра виль но/не пра виль но), до оцінок з точ ки зо ру інте ресів
(вигідно/не вигідно для ме не і для та ких же лю дей, як я).

Ряд чесь ких соціологів вже з по чат ку 90-х рр., як вка зує Д. Кун штат, звер ну ли
ува гу на про тиріччя між т.зв. соціалістич ною мен тальністю і вільною ат мо сфе -
рою лібе раль ної де мо кратії та рин ко вої еко номіки. Більше сво бо ди (в ос нов но му
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в сфері еко номіки) ма ло своїм наслідком мен ше рівності в ре зуль та тах, більше
осо би с то го ри зи ку і відповідаль ності за влас ну до лю, зу мов лю ва ло склад ності
ви бо ру. Все це вик ли ка ло но с тальгію за«до б ри ми, ста ри ми ча са ми»16. Ця
соціалістич на мен тальність най г либ ше ко ре нить ся в пер вин них гру пах, особ ли во
в до мо го с по дар ст вах, які сти ка ють ся з еко номічни ми труд но ща ми і не мо жуть
повністю адап ту ва ти ся до рин ко во го се ре до ви ща.Пер ша фа за транс фор мації та -
кож спри я ла по яві ка те горії тих, хто при сто су вав ся до но вих пра вил спо со бом,
який не міг вва жа ти ся до ка зом успіху в житті, а відповідав криміна ль ним нор мам.
По ру шен ня чи ігно ру ван ня не до ско на лих за конів збільшу ва ло де легіміти зацію
май но вих відмінно с тей, і не мог ло бу ти сприй ня те як зра зок успіху та спра вед ли -
во го пе ре роз поділу май на.

Де які гру пові інте ре си, похідні від сприй нят тя рівня жит тя, соціаль но го за без -
пе чен ня гру пи, по ло жен ня в ста тусній ієрархії то що, як і раніше виз на ча ли ся
відповідно до зразків ста рої си с те ми, її інсти тутів і ти по вої ета тистсь кої соціаль -
ної струк ту ри. В умо вах ра ди каль них си с тем них змін ці інте ре си ста ли ос но вою
для фор му ван ня соціаль ної ба зи політич них інстру ментів, які за хи ща ють збе ре -
жен ня ста рої си с те ми чи її ча с ти ни (особ ли во у сфері дер жав но го уп равління еко -
номікою). Для ціло го ря ду знач них за ве ли чи ною суспільних груп, особ ли во для
лю дей з по чат ко вою освітою і внаслідок цьо го з об ме же ни ми мож ли во с тя ми
знай ти гідне місце на рин ку праці, ре зуль та ти ре форм не сли в собі за гро зу са мо -
му їх існу ван ню і «не підйом ну важкість», яка вик ли ка ла ба жан ня відмо ви ти ся від
сво бо ди, щоб зно ву знай ти відчут тя без пе ки, поз бу ти ся від не впев не ності в за в т -
раш нь о му дні, які є невід’ємною скла до вою ча с ти ною сво бо ди»17.

По пу лярність КПЧМ помітно зрос ла після ви борів 1998 р., ко ли се ред лівих
сил ви я ви ло ся і от ри ма ло свій роз ви ток про тиріччя, яке Д. Кун штат виз на чив на -
ступ ним чи ном: політи ка еліт про ти гру по вих інте ресів18. Не ко муністич на ліва
си ла, тоб то ЧСДП, бу ла по став ле на пе ред ви бо ром: чи от ри ма ти на род ну
підтрим ку, чи про дов жи ти транс фор мацію суспільства. 

Соціаль на де мо кратія, що зміцню ва ла свої по зиції, в то му числі і внаслідок
ізо ляції КПЧМ, прий ня ла рішен ня про дов жи ти ре фор ма торсь кий курс, ду же
болісний для більшої ча с ти ни ліво орієнто ва них ви борців. Відчу жен ня лівих еліт
від влас но го елек то ра ту по сла би ло їх політич ну підтрим ку і спри я ло послідо вно -
му по шу ку аль тер на ти ви на ви бо рах в лоні не о ко муністич ної соціаль ної де ма -
гогії. Д. Кун штат при пу с кає, що КПЧМ са ме тоді ста ла (не зва жа ю чи на
відсутність ха риз ма тич но го вож дя) цен т ром тяжіння для ко лишніх ви борців
інших лівих і ра ди каль них пра вих політич них суб’єктів, що втра ти ли підтрим ку
ви борців. До неї та кож ча ст ко во пе рей ш ли го ло си, які за зви чай от ри му ва ли на ви -
бо рах чеські соціал-де мо кра ти.

Не давні успіхи КПЧМ на ви бо рах зу мов лені та кож і цілком оче вид ни ми при -
чи на ми. Партія має в своєму роз по ря д женні силь ний дис ципліно ва ний і
стабільний елек то рат з віднос но ви со кою «світо гляд ною» іден тифікацією і
віднос но рівномірною підтрим кою у всіх чесь ких регіонах. Особ ли во ба га то при -
хиль ників у КПЧМ на півночі Чехії і Мо равії. Партія чесь ких ко муністів має
міцну, стабільну і роз га лу же ну інфра с т рук ту ру, без кон ку рент ну ме ре жу пер вин -
них ор ганізацій, фінан со ву не за лежність, ма со ву членсь ку ба зу. КПЧМ без пе реч -
но зай має ав тен тич не місце в струк турі конфліктних соціаль них ліній, які скла ли -
ся в чесь ко му суспільстві після 1989 р.19

При близ но з дру гої по ло ви ни 90-х рр. у Чехії до волі силь но про яв ляється
вплив соціаль но го роз ша ру ван ня на елек то раль ну по ведінку на се лен ня. Од нак, не
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ли ше соціаль но-кла сові при чи ни спри я ють ут ри ман ню КПЧМ за зви чай на тре ть -
о му місці за по пу лярністю се ред елек то ра ту. Чи ма лу роль у цьо му відіграє та кож
«політич на спад ковість». Вста нов ле но, що на вибір ви борців знач ною мірою
впли ває сім’я в ціло му і при клад батьків, зо к ре ма.

От же, за оцінка ми ря ду чесь ких дослідників, КПЧМ є, з од но го бо ку, партією
з чітко ви ра же ною іде о логічною, світо гляд ною плат фор мою, яка ба зується на
марк систсь ких цінно с тях робітни чо го кла су, а з іншо го – ма со вою об’єдну ю чою
ор ганізацією – партією соціаль ної інте г рації.КПЧМ ча с то ха рак те ри зу ють як по -
за си с тем ну опо зиційну партію, не де мо кра тич ну за своєю при ро дою, яка за гро жує
існу ван ню чин но го ре жи му. Вка заніпо ло жен ня – ос но ва ви мог про її політич ну
ізо ляцію і навіть про за бо ро ну діяль ності. Ці спро би не од но ра зо во ро би ли, по чи -
на ю чи з 1990 р.,про дов жу ють ся во ни й нині, по при те, що по ки не ма ли успіху. У
відповідь на чер го ву кам панію, спря мо ва ну про ти КПЧМ, що роз гор ну ла ся взим -
ку 2011–2012 рр., Міністер ст во внутрішніх справ і юс тиції не ре ко мен ду ва ло уря -
ду ви су ва ти про по зицію про ска су ван ня діяль ності КПЧМ. Фахівці з бо роть би з
ек с т ремізмом прий ш ли до єди ної дум ки про те, що не мож на об ме жу ва ти дії
політич ної партії, як що во на не за гро жує де мо кра тичній си с темі, пра вам і сво бо -
дам гро ма дян.
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О. Б. ЯРОШ

ІНСТИ ТУЦІЙНА МО ДЕЛЬ ВПРО ВА Д ЖЕН НЯ ГЕН ДЕР НОЇ ПОЛІТИ КИ 
НА МІСЦЕ ВО МУ РІВНІ В УК РАЇНІ

Роз гля дається полісуб’єктність ген дер ної політи ки. Ба зо вим прин ци пом для ген -
дер них пе ре тво рень має ста ти прин цип цілісності. Ген дер на скла до ва має про ни зу ва -
ти весь політич ний про цес, а не бу ти ли ше до дат ко вим пунк том, по за як ген дерні відно -
си ни відо б ра жа ють ся у влад них відно си нах й виз на ча ють політичні мож ли вості
жінок і чо ловіків. 

Клю чові сло ва: ген дер на політи ка, ген дер на рівність, політичні інсти ту ти,
суб’єкти політи ки. 

Ярош О.Б. Ин сти ту ци о наль ная мо дель вне д ре ния ген дер ной по ли ти ки на ме -
ст ном уров не в Ук ра и не

Рас сма т ри ва ет ся по ли субъ ект ность ген дер ной по ли ти ки. Ба зо вым прин ци пом для
ген дер ных пре об ра зо ва ний дол жен стать прин цип це ло ст но с ти. Ген дер ная со став ля -
ю щая долж на про ни зы вать весь по ли ти че с кий про цесс, а не быть лишь до пол ни тель -
ным пунк том, по сколь ку ген дер ные от но ше ния от ра жа ют ся во вла ст ных от но ше ни -
ях и оп ре де ля ют по ли ти че с кие воз мож но с ти жен щин и муж чин.

Клю че вые сло ва: ген дер ная по ли ти ка, ген дер ное ра вен ст во, по ли ти че с кие ин сти -
ту ты, субъ ек ты по ли ти ки.

Jarosh Oksana. The institutional model of gender policy implementation at the local
level in Ukraine

This paper deals with many subjects of gender. International obligations, national legis-
lation and practice often represent different realities. The basic principle for gender transfor-
mation has become a principle of integrity. The gender component should permeate the entire
political process, not only be an additional item, as reflected in gender relations and power
relations define the political opportunities for women and men.

Key words: gender politics, gender equality, political institutions, political actors.

Ут вер д жен ня ген дер ної політи ки має ме га-, ма к ро-, ме зо- й мікрорівні. Ме га -
рівень – це міжна родні інсти туції, які роз ро би ли ме ханізми впро ва д жен ня
рівності прав і мож ли во с тей жінок і чо ловіків. Ук раїна як член ООН прий ня ла на
се бе зо бов’язан ня ви ко ну ва ти всі ра тифіко вані нею міжна родні уго ди що до за без -
пе чен ня прав лю ди ни та впро ва д жу ва ти кон венції, які є ча с ти ною вітчиз ня но го
за ко но дав ст ва. Обов’яз ко ву ген дер ну скла до ву ма ють у своїй діяль ності Ра да
Євро пи, Євро пейсь кий Со юз, ОБСЄ та ін. Прак ти ка за сто су ван ня міжна род но-
пра во вих актів за ле жить від кон крет них кроків, котрі ро бить та чи інша дер жа ва
як суб’єкт політи ки на шля ху до сяг нен ня ген дер ної рівності. Ма к рорівень –
нацiо нальні інсти ту ти, які завжди є ба га то г ран ни ми i спе цифічни ми, за леж но вiд
кон крет ної си ту ацiї у кожнiй країні. Ці ме ханізми зміню ють ся за леж но вiд ча су,
тра дицій, мож ли во с тей суспільства і волі політич ної вла ди. Ме зорівень – місцеві
інсти ту ти за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок та чо ловіків. Мікро -
рівень – це ут вер д жен ня ген дер ної куль ту ри та свідо мості на індивіду аль но му
рівні.
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Ук раїна роз по ча ла роз бу до ву влас них національ них і місце вих ме ханізмів із
ут вер д жен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок та чо ловіків із се ре ди ни 90-х
років ХХ ст. Ми мо же мо роз гля да ти ме зорівень ген дер ної політи ки ли ше крізь
приз му за галь но національ но го в си лу унітар ності Ук раїни. Місцеві ме ханізми за -
без пе чен ня ген дер ної рівності в Ук раїні зо б ра жені на рис.1.

Рис. 1. Місцеві ме ханізми за без пе чен ня ген дер ної рівності в Ук раїні до
2010 р.

Цен т ральні та місцеві ор га ни вла ди в Ук раїні. Із 1996 р. роз по чав ся про -
цес ство рен ня дер жав них струк тур. Відтоді ство ре но Міністер ст во у спра вах сім’ї
та мо лоді, яке в 1999 р. ре ор ганізо ва но в Дер жав ний комітет у спра вах сім’ї та мо -
лоді, у складі яко го існу ва ло Уп равління у спра вах жінок. При Комітеті діяли кон -
суль та тив но-до радчі ор га ни: Ко ор ди наційна ра да жінок та Ген дер на ра да. Са ме
ця струк ту ра, хо ча во на ча с то ре ор ганізу ва лась, бу ла ко ор ди на то ром впро ва д жен -
ня ген дер ної рівності в Ук раїні до груд ня 2010 р. Ука зом Пре зи ден та Ук раїни
№ 389/2011 від 6 квітня 2011 р. ко ор ди на то ром ут вер д жен ня ген дер ної рівності
ста ло Міністер ст во соціаль ної політи ки Ук раїни. Відповідно до статті 11 За ко ну
Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків» з ме -
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тою своєчас но го та ефек тив но го ре а гу ван ня на скар ги та звер нен ня гро ма дян за
фак та ми дис кримінації за оз на кою статі Міністер ст во соціаль ної політи ки ви да -
ло на каз №345 від 8 черв ня 2012 р. про Ек с перт ну ра ду з пи тань роз гля ду звер -
нень за фак та ми дис кримінації за оз на кою статі. 

У дер жавній політиці скла до вою її ре алізації ста ли дер жавні про гра ми. По -
ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни (№ 1834 від 27 груд ня 2006 р.) «Про за твер -
д жен ня Дер жав ної про гра ми з ут вер д жен ня ген дер ної рівності в ук раїнсько му
суспільстві на період до 2010 ро ку» за твер д же но зо бов’язан ня та відповідальність
дер жав них струк тур що до ви ко нан ня за вдань пер шої Дер жав ної про гра ми, се ред
яких за зна чені їх ос новні функції. 26 ве рес ня 2013 р. у прий ня та но ва Дер жав на
про гра ма за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків на період до
2016 р., яка пе ред ба чає за про ва д жен ня ком плекс но го підхо ду у за без пе ченні
рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків в Ук раїні. Ген дер на чут ливість має
бу ти прин ци пом як цієї спеціалізо ва ної, так зва ної, ґен дер ної про гра ми, так і всіх
інших. Во ни ма ють місти ти ген дер ний склад ник. Зміни, які пла ну ють ся, ма ють
вра хо ву ва ти існу ю че ста но ви ще жінок і чо ловіків, не погіршу ю чи мож ли во с тей
якоїсь із ста тей, спри я ти вста нов лен ню ген дер но го ба лан су в суспільстві.

За ко но да вець стат тею 4 За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних прав та
мож ли во с тей жінок та чо ловіків» вво дить обов’яз ковість ген дер ної ек с пер ти зи,
якій підля га ють усі про ек ти нор ма тив но-пра во вих актів, а її вис но вок є обов’яз -
ко вою скла до вою ча с ти ною па ке та до ку ментів, які по да ють ся до роз гля ду. По ря -
док про ве ден ня ген дер но-пра во вої ек с пер ти зи виз на чає Кабінет Міністрів Ук -
раїни. Ця нор ма Міністер ст вом юс тиції Ук раїни ви ко нується, про що є публічний
звіт і періодич но інфор мується в ЗМІ. Але про бле мою за ли шається здійснен ня
ген дер но-пра во вої ек с пер ти зи на об лас но му рівні.

Упов но ва же ний Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни. У За коні «Про
рівні пра ва та мож ли вості жінок та чо ловіків Ук раїни» у Ст. 9 «По вно ва жен ня
Упов но ва же но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни у сфері за без пе чен ня
рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків» виз на чені функції вітчиз ня но го
ом буд сме на, який здійснює кон троль за до дер жан ням прав та сво бод лю ди ни і
гро ма дя ни на, за до три ман ням рівних прав і мож ли во с тей жінок та чо ловіків; роз -
гля дає скар ги на ви пад ки дис кримінації за оз на кою статі; у щорічній до повіді
висвітлює пи тан ня до три ман ня рівних прав і мож ли во с тей жінок та чо ловіків. 15
квітня 2008 р. прий ня тий За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав -
чих актів Ук раїни у зв’яз ку з прий нят тям За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня
рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків» . Зо к ре ма, Стат тю 13 За ко ну Ук -
раїни «Про Упов но ва же но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни» до пов не но
пунк том 13 про здійснен ня кон тро лю за за без пе чен ням рівних прав та мож ли во -
с тей жінок і чо ловіків.

Ом буд смен (йо го апа рат – близь ко 100 осіб) не справ ляється із тим об ся гом
звер нень, які до ньо го над хо дять. За ре зуль та та ми офіційно го звіту Упов но ва же -
но го з прав лю ди ни Ук раїни, на кож но го працівни ка йо го струк ту ри при па дає по
шість за яв у день. Це ве ли чез не на ван та жен ня. То му за про ва д жен ня інсти туції
спеціалізо ва но го ом буд сме на в Ук раїні – на часі. Ство рен ня служ би Кон тро ле ра
або Ом буд сме на з рівних прав і мож ли во с тей жінок та чо ловіків в Ук раїні мо же
ста ти по сту пом у про су ванні ген дер ної рівності й у ви ко нанні норм За ко ну.
Світові при кла ди, зо к ре ма, Швеції, Лит ви, Іспанії до во дять їх ефек тивність. Вар -
то б звер ну тись не ли ше до прак ти ки за про ва д жен ня спеціалізо ва них упов но ва -
же них з прав лю ди ни, але й ство рен ня регіональ них. Регіональ не пред став ництво
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Упов но ва же но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни ство ре но у Львові,
Дніпро пе т ровсь ку та Ав то номній Ре с публіці Крим, що є по зи тив ним про це сом.

До рад чо-кон суль та тивні ор га ни з ут вер д жен ня ген дер ної політи ки. За ре -
зуль та та ми звітів уп равлінь у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту об лас них дер жав них
адміністрацій об ласні ко ор ди наційні ра ди з ген дер них пи тань від 2007 р. ство рені
й діють у Вінницькій, Во линській, Дніпро пе т ровській, До нецькій, Жи то мирській,
За порізькій, Іва но-Франківській, Київській, Кіро во градській, Лу ганській, Львів -
ській, Ми ко лаївській, Одеській, Пол тавській, Сумській, Тер нопільській, Хар ків -
ській, Хмель ницькій, Хер сонській, Чер каській та Чернігівській об ла с тях. При
Київ ській міській дер жавній адміністрації й рай он них у м. Києві дер жав них адмі -
ністраціях ут во ре но кон суль та тив но-до радчі ор га ни та ек с пертні ро бочі гру пи. 

Ефек тив на ген дер на політи ка мож ли ва ли ше за умо ви ко ор ди но ва ної та чіткої
співпраці ор ганів вла ди з гро мадськістю. Регіональні ра ди ма ють різні на зви.
Най частіше – це ко ор ди наційні ра ди з пи тань сім’ї, ген дер ної рівності, де мо -
графічно го роз вит ку й про тидії торгівлі людь ми. Регіональні ра ди ма ють різні на -
зви. Ефек тивність їхньої діяль ності за ле жить від політич ної волі голів і членів
цих рад. Їх ство рен ня є по зи тив ним мо мен том су час но го роз вит ку, але по стає дві
про бле ми: наскільки го тові самі НГО бу ти кон ст рук тив ни ми і наскільки ор га ни
вла ди хо чуть їх по чу ти. На об лас но му рівні до реч но за про ва ди ти досвід
функціону ван ня ек с перт ної ра ди з пи тань не до пу щен ня всіх форм дис кримінації
за оз на кою статі, що ство ре на на ка зом Міністер ст ва у спра вах сім’ї, мо лоді та
спор ту № 4374 від 16 груд ня 2009 р. Во на ви прав до вує сенс її за про ва д жен ня. Уп -
ро ва д жен ня ген дер ної рівності за ле жить від ефек тив но го адміністру ван ня, а це на
сьо годні є ве ли кою про бле мою. 

Рад ни ки з ген дер них про блем. Із 2007 р. в Ук раїні роз по чав ся про цес при -
зна чен ня рад ників керівників з ген дер них пи тань в об ла с тях. Згідно зі ст.12 «За -
без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків ор га на ми ви ко нав чої
вла ди та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня», ор га ни ви ко нав чої вла ди мо жуть
при зна ча ти рад ників з пи тань за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і
чо ловіків. Ре ко мен дації пар ла ментсь ких слу хань «Ста но ви ще жінок в Ук раїні: ре -
алії та пер спек ти ви» ще у 2004 р., схва лені По ста но вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни
від 29 черв ня 2004 р. N 1904-IV, уже місти ли ре ко мен дацію цен т раль ним ор га нам
ви ко нав чої вла ди (у ме жах своєї ком пе тенції) за про ва ди ти інсти тут рад ників із
ген дер них пи тань у відповідних га лу зях. Указ Пре зи ден та Ук раїни від 26.07.2005
р. № 1135/2005 «Про вдо с ко на лен ня ро бо ти цен т раль них і місце вих ор ганів ви ко -
нав чої вла ди що до за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків» і
По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 27.12.2006 р. № 1834 «Про за твер д жен -
ня Дер жав ної про гра ми з ут вер д жен ня ген дер ної рівності в ук раїнсько му
суспільстві на період до 2010 р.» за по чат ку ва ли цей про цес.

Рад ни ки з ген дер них пи тань за період 2007–2010 рр. бу ли при зна чені у 18 об -
ла с тях. В об лас них дер жав них адміністраціях цей про цес відбу вав ся кра ще,
згідно із нор мою за ко ну й про гра ми. У місце во му са мо вря ду ванні все за ле жить
від політич ної волі місце во го ор га ну вла ди. У За коні ска за но, що за рішен ням
відповідної місце вої ра ди в складі ви ко нав чо го ор га ну відповідної ра ди мо же виз -
на ча тись упов но ва же на осо ба (ко ор ди на тор) з пи тань за без пе чен ня рівних прав та
мож ли во с тей жінок і чо ловіків. За ка денції місце вих рад 2006–2010 рр. бу ло ли -
ше два рад ни ка з ген дер них пи тань у міських голів м. Пол та ви і м. Кре мен чу ка.

На 2010 р. рад ни ки з ген дер них пи тань бу ли при Прем’єр-міністрові Ук раїни,
Міністрові у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту, міністрові обо ро ни, го лові Дер жав -

413Юридичні і політичні науки



но го коміте ту те ле ба чен ня та радіомов лен ня, при го ло вах об лас них дер жав них
адміністрацій у 18 об ла с тях Ук раїни, а са ме: Вінницькій, Во линській, До нецькій,
Жи то мирській, За порізькій, Київській, Лу ганській, Львівській, Ми ко лаївській,
Одеській, Пол тавській, Рівненській, Тер нопільській, Харківській, Хер сонській,
Хмель ницькій, Чернівецькій і Чернігівській1. За період 2007–2010 рр. спо с -
терігається плинність кадрів за теж, оскільки на по чат ку 2010 р. відбу ла ся зміна
голів обл дер жадміністрацій, що при зве ло до зміни ка д ро во го скла ду рад ників, а
інко ли й до ліквідації рад ників із ген дер них пи тань як та ких. Гро мадсь ке об го во -
рен ня що до ста ту су рад ни ка й обмін досвідом чин них рад ників на пра цю ва ли низ -
ку про по зицій і ре ко мен дацій. Найбільш дис кусійною ви я ви ло ся по зиція що до
то го, який рад ник бу де більш ефек тив ним: на гро мадсь ких за са дах чи штат ний
працівник. І та, й інша по зиція за слу го вує на ува гу. Пе ре ва гою рад ни ка на гро -
мадсь ких за са дах є йо го не за лежність від керівни ка, хо ча на яв на відсутність
чітких зо бов’язань і ви мог. Пе ре ва гою штат но го працівни ка є йо го більше
технічне за без пе чен ня та, ймовірно, кра ща ре зуль та тивність, хо ча мен ша
ініціативність і більша за лежність. Кон сен сус ною по зицією ста ла та, що сто -
сується кваліфікації осо би рад ни ка. Те, що він/во на має зна ти ген дер ну ме то до -
логію, во лодіти технічни ми за со ба ми, ма ти досвід діяль ності у сфері сімей ної та
ген дер ної політи ки не вик ли кає за пе ре чень. Але важ ли вою, на на шу дум ку, ста ла
на ступ на: рад ник по ви нен бу ти об ра ний на кон курс них за са дах. Ли ше тоді мож -
на сподіва тись на ви со кок валіфіко ва ну осо бу, оскільки тільки тоді во на мо же
якісно за без пе чи ти такі функції: на дан ня кон суль тацій керівни ку з пи тань за без -
пе чен ня рівних прав і мож ли во с тей жінок та чо ловіків; співпра ця з упов но ва же -
ним ор га ном із пи тань за без пе чен ня рівних прав і мож ли во с тей жінок та чо -
ловіків; участь у діяль ності міжвідо мчих кон суль та тив но-до рад чих ор ганів з ген -
дер ної рівності, ініціюван ня й участь у підго товці аналітич них до повідей, до -
повідних за пи сок, за яв, ре ко мен дацій із за зна че ної про бле ма ти ки. вне сен ня про -
по зицій що до вдо с ко на лен ня нор ма тив но-пра во вої ба зи з ут вер д жен ня ген дер ної
рівності; ко ор ди нація діяль ності ген дер но го цен т ру. 

Важ ли вим у діяль ності рад ни ка є про ве ден ня осо би с то го прий о му, роз гляд
скарг та звер нень гро ма дян з пи тань дис кримінації за оз на кою статі. Мо же мо
звер ну ти ся до кра що го за рубіжно го досвіду, зо к ре ма шведсь ко го. У Швеції ро бо -
то да вець з чи сельністю працівників більше де ся ти має за твер ди ти план дій з уп -
ро ва д жен ня ген дер ної рівності. Пе ревіряє на явність і виз на чає відповідність цих
планів за ко ну Швеції про рівність ста тей, умо ви тру до вої діяль ності жінок та чо -
ловіків ом буд смен із ген дер ної рівності й про фесійні спілки. Кож не міністер ст во
у Швеції має, крім відповідаль но го міністра, та кож ко ор ди на то ра з ген дер них пи -
тань, на яко го по кла дається за вдан ня з ко ор ди ну ван ня ро бо ти в міністерстві, та -
кої як уп ро ва д жен ня пла ну дій що до ген дер ної рівності. Ко ор ди на то ри з ген дер -
них пи тань з усіх міністерств зби ра ють ся на ре гу лярні зустрічі, про ве ден ня яких
ініціює та на яких го ло вує Міністр у спра вах ген дер ної рівності й інте г рації.

Ген дерні ре сурсні та освітні цен т ри. Ген дерні цен т ри – це ре сурс для ген -
дер них пе ре тво рень. Са ме на них по кла дається за вдан ня на дан ня кваліфіко ва ної
до по мо ги що до збо ру інфор маційної ба зи да них: ста ти с ти ки, ген дер них ек с -
пертів, бібліо- та фільмо те ки. У 17 об ла с тях ста ном на 2010 р. ство ре но 21 ген -
дер ний центр, а са ме: у Вінницькій (2), Во линській, Дніпро пе т ровській, Жи то -
мирській (2), За кар патській (2), Кіро во градській, Лу ганській, Львівській, Ми ко -
лаївській, Одеській, Пол тавській, Сумській (2), Тер нопільській, Харківській, Хер -
сонській, Хмель ницькій, Чернівецькій2. Ство рен ня й функціону ван ня цих
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центрів – це ча с то за слу га міжна род них ор ганізацій, зо к ре ма ПРО ОН або во ни
функціону ють ся на базі гро мадсь ких ор ганізацій.

Міністер ст вом у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту роз роб ле но й на прав ле но до
регіональ них уп равлінь у спра вах сім’ї та мо лоді й міністерств про ект по ста но ви
КМУ «Про за твер д жен ня Ти по во го по ло жен ня про ген дер ний центр», який уп ро -
довж 2009 р. роз гля дав ся всіма струк ту ра ми вла ди та на ос тан нь о му етапі був
відхи ле ний Міню с том. В усіх струк ту рах ви ко нав чої вла ди Ук раїни роз по ча то
фор му ван ня інсти туційних ме ханізмів уп ро ва д жен ня ген дер ної рівності, про дов -
жується роз бу до ва ме режі ген дер них ре сурс них центрів у регіонах, об’єднань
гро ма дян, підви щується рівень зацікав ле ності у гро мадсь кості до вирішен ня ген -
дер них пи тань. Ство рені як пілотні, в низці об лас них центрів (Лу ганській,
Харківській, Жи то мирській) ген дерні ре сурсні цен т ри. На при клад, Лу гансь кий
об лас ний центр от ри мав від об лас но го бю д же ту на 2006–2010 рр. – 1,5 млн грн.
Це най ви щий фінан со вий по каз ник по Ук раїні.

Ген дерні пор т ре ти та ген дер на ста ти с ти ка. Не обхідним еле мен том, за со -
бом для ре алізації ген дер ної політи ки є ген дерні пор т ре ти як відправ ний етап ген -
дер них пе ре тво рень. Уп ро ва д жен ня ген дер ної рівності має по чи на тись із опи су та
збо ру всієї інфор мації, пов’яза ної з цією про бле ма ти кою. Ген дерні пор т ре ти ма -
ють ста ти ос но вою для роз роб ки регіональ ної ген дер ної політи ки. Кож на об ласть
ма ла різні мож ли вості для їх підго тов ки, різних суб’єктів ви ко нан ня та різні
прин ци пи. Зо к ре ма, у Вінницькій, Чернівецькій, Во линській, Хмель ницькій об ла -
с тях такі ви дан ня з’яви ли ся ли ше за вдя ки міжна род ним про ек там. У Во линській
об ласті за сто со ва но підхід, ко ли у «Ген дер ний пор т рет Во линсь кої об ласті»
увійшла не ли ше ста ти с ти ка, а й аналітичні ма теріали, публікації ЗМІ, довідко ва
інфор мація, на да на дер жав ни ми струк ту ра ми та ор га на ми місце во го са мо вря ду -
ван ня. Ген дер ний пор т рет Сумсь кої об ласті по дає соціаль но-де мо графічні по каз -
ни ки роз вит ку об ласті, аналіз пред став ництва жінок і чо ловіків, соціаль но-еко -
номічне ста но ви ще жінок та чо ловіків, соціологічне опи ту ван ня (оцінку на се лен -
ням об ласті влас ної поінфор мо ва ності з ген дер них пи тань та висвітлен ня ген дер -
ної про бле ма ти ки)3. Ціка вим є ген дер ний пор т рет, підго тов ле ний у Чернівець ко -
му регіоні4. Це ви дан ня підго тов ле не ек с перт ною гру пою, ство ре ною при
Чернівецькій об ласній дер жавній адміністрації, згідно з роз по ря д жен ням № 515-
р від 25.08.2009 р. Рішен ня ор га ну вла ди йшло від вра ху ван ня звер нен ня пер шо -
го фо ру му жінок Бу ко ви ни 16 квітня 2008 р., де в од но му із пунктів за зна че но:
«Удо с ко на ли ти фор ми та ме то ди ве ден ня ген дер ної ста ти с ти ки, що дасть мож -
ливість че рез на ко пи чен ня ста ти с тич них да них у сфері ген дер ної рівності, ви я ви -
ти про блемні га лузі, оціни ти ди наміку ген дер них пе ре тво рень, ство ри ти ген дер -
ний пор т рет Чернівець кої об ласті». Цінність цьо го ви дан ня по ля гає у то му, що за -
сто со ва но ме тод кар ту ван ня на ос нові ген дер ної ста ти с ти ки. Регіональ не ген дер -
не пор т ре ту ван ня має ста ти ос но вою для скла дан ня об лас них про грам з ут вер д -
жен ня ген дер ної рівності. 

Раз на два ро ки Дер жав ний комітет ста ти с ти ки ви дає ста ти с тичні збірни ки
«Жінки і чо ловіки в Ук раїні», у яко му по да ють ся ок ремі по каз ни ки в ста но вищі
жінок та чо ловіків. Ці по каз ни ки зна хо дять своє відо б ра жен ня в різних ви дан нях,
се ред яких – де мо графічний збірник «На се лен ня Ук раїни», ста ти с тичні збірни -
ки – «Міграція на се лен ня Ук раїни», «Роз поділ постійно го на се лен ня Ук раїни за
стат тю і віком», «Пра ця Ук раїни», «Еко номічна ак тивність на се лен ня Ук раїни».
Ген дер на ста ти с ти ка має ве ли ке зна чен ня для ген дер них пе ре тво рень, оскільки
усі суб’єкти ре алізації ген дер ної політи ки ма ють ма ти до ступ до да них, ди фе -
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ренційо ва них за ста тю для пла ну ван ня та ре алізації ген дер ної політи ки, оскільки
без об’єктив ної кар ти ни ген дер них про блем і ре аль ної си ту ації в країні не мож на
пла ну ва ти й ре алізо ву ва ти жод ної ре зуль та тив ної про гра ми.

Гро мадські об’єднан ня. Са ме те, якою мірою гро мадські ор ганізації звер та -
ють ся до ген дер ної те ма ти ки з’ясо вується гос тро та цієї про бле ми у суспільстві.
Вивільнен ня жінок від до маш ньої ро бо ти, роз поділ сімей них обов’язків, пред -
став леність на рівні прий нят тя рішень, змінить ста тус жінок у суспільстві. З іншо -
го бо ку роз ви ток батьківської відповідаль ності у ви хо ванні дітей, прий нят тя
жінки як рівно го парт не ра у всіх ви дах суспільної діяль ності змінить са мих чо -
ловіків, а зна чить си ту ацію з ген дер ною рівністю. Просвітниць ка ро бо та, на дан -
ня прак тич ної до по мо ги, про ве ден ня інфор маційних кам паній – це ос новні ви ди
діяль ності гро мадсь ких об’єднань.

Гро мадські ор ганізації, які зай ма ють ся вирішен ням ген дер них про блем
поділя ють ся на жіночі, чо ловічі, феміністичні, ген дерні, ген дер но орієнто вані:
жіночі НДО (близь ко 1500); чо ловічі НДО (близь ко 10); феміністичні НДО(близь -
ко 40); ген дерні НДО (близь ко 30); ген дер но орієнто вані НДО (близь ко 70).
Якісна просвітниць ка діяльність, ро зуміння суспільством ген дер них про блем
здат не по си ли ти вплив гро мадсь ких ор ганізацій та при зве с ти до по зи тив них зру -
шень. Бо гро мадські об’єднан ня та ек с пер ти ма ють ве ли кий по тенціал й мо жуть
ма ти суттєвий вплив на хід де мо кра тич них пе ре тво рень. Роз ви ток гро мадсь ких
об’єднань ген дер ної спря мо ва ності мо же бу ти у ме ре жевій стра тегії. 

Міжна родні до норські струк ту ри. Ве ли чез ну, а інко ли й виз на чаль ну роль у
ген дер них пе ре тво рен нях в Ук раїні відігра ють міжна родні струк ту ри. У 2007 р.,
на при клад у рам ках приєднан ня до Па ризь кої дек ла рації, Ук раїна вис ло ви ла по -
ба жан ня країнам-до но рам що до на дан ня дер жаві міжна род ної технічної до по мо -
ги та за по чат ку ван ня низ ки про ектів у сфері прав лю ди ни й ген дер ної рівності.
Відповідно до Па ризь кої дек ла рації, в Ук раїні ство ре но спеціаль ну уря до во-до -
норсь ку гру пу, яка ма ла роз ро би ти за галь ну стра тегію та кон цепцію от ри ман ня
технічної до по мо ги ук раїнськи ми ор га на ми вла ди. Ко ор ди нація у на данні міжна -
род ної технічної до по мо ги відбу вається постійно і містить ген дер ний ком по нент.
Найбільш по туж на й спеціалізо ва на у сфері ген дер ної те ма ти ки бу ла Про гра ма
рівних мож ли во с тей та прав жінок в Ук раїні (15.09.2008 – 15.12.2011), спільний
про ект Євро пейсь ко го Со ю зу, Шведсь ко го агент ст ва з пи тань міжна род ної
співпраці та роз вит ку (SIDA) та Про гра ми роз вит ку ООН. Та кож гран тові кон кур -
си з ген дер ної те ма ти ки про во дять ООН-Жінки, Фонд роз вит ку де мо кратії По -
соль ст ва США в Ук раїні, Ка надсь кий фонд місце вих ініціатив По соль ст ва Ка на -
ди в Ук раїні, По соль ст во Фінляндії в Ук раїні, Міжна род ний фонд «Відро д жен ня»,
Фонд Ф. Ебер та (ФРН) і Е. Бьол ля (ФРН) та ін. 

Ук раїна, як суб’єкт міжна род но го пра ва, вклю че на у світо вий політич ний про -
цес від 1990-х років, що зу мо ви ло фа зи ре алізації політи ки ген дер ної рівності:
1) за ро д жен ня національ них ме ханізмів з ут вер д жен ня ген дер ної рівності
(1993–2002 рр.); 2) інсти туціоналізація ген дер ної політи ки (2003–2009 рр.);
3) спад ак тив ності (2010–2012 рр.); 4) помірко ва на ак тивізація (з 2012 р.). Інсти -
туційна мо дель впро ва д жен ня ген дер ної рівності є полісуб’єктною й по тре бує
інсти туційної оп тимізації. Ак ту аль ним за ли шається прий нят тя місце вих про грам
із впро ва д жен ня ген дер ної рівності, ак тивізація ко ор ди наційно-до рад чих ор ганів,
інсти туціоналізація рад ників керівників з ген дер них пи тань, роз ви ток інсти ту ту
жіно чо го політич но го лідер ст ва, ме ре же ва діяльність гро мадсь ких об’єднань ген -
дер ної спря мо ва ності та ін. Пер спек тив ним є ство рен ня ген дер них ек с перт них
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груп – ко лек тив них ор ганів для роз роб ки ініціатив у вирішенні ген дер них про -
блем, роз гля ду скарг і звер нень гро ма дян. Вітчиз ня на прак ти ка свідчить про
конфлікт інте ресів і не уз го д женість дій між ор га на ми дер жав ни ми вла ди і ор га на -
ми місце во го са мо вря ду ван ня. Ос танні че рез брак ре сурсів, плинність кадрів,
низь кий рівень політич ної куль ту ри є найс лаб шою лан кою в ут вер д женні ген дер -
ної рівності. У ос но ву інсти туційної мо дель вар то по кла с ти прин цип цілісності,
що про яв ля ють ся у за про ва д женні зла го д же ної си с те ми інсти туцій, струк тур та
ген дер но упов но ва же них осіб.

1. Аль тер на тив ний звіт про ви ко нан ня Кон венції ООН про ліквідацію всіх форм
дис кримінації про ти жінок. Все ук раїнська НУО «Жіно чий Кон сор ціум» [за ред.
О. Ярош]. – К.: ЖКУ, 2008. – С. 17. 2. Проміжна до повідь що до ви ко нан ня ста ном на
2010 рік ре ко мен дацій, от ри ма них Ук раїною під час про хо д жен ня у 2008 році універ -
саль но го періо дич но го ог ля ду у рам ках Ра ди ООН з прав лю ди ни [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/48233.htm
3. Ген дер ний пор т рет Сумсь кої об ласті : аналітич не досліджен ня / [за заг. ред. Н. Світай -
ло, В. Пав лен ка, А. Ко с тен ко]. – Су ми: Вид-во Сум ДУ, 2009. – 146 с. 4. Ген дер ний порт -
рет Чернівець кої об ласті. – Чернівці: ПП Глібка О. В., 2009. – 172 с. 
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А. В. БЕ РЕ ЗА

РЕ ФОР МА РЕГІОНАЛЬ НО ГО УП РАВЛІННЯ У ДАНІЇ

Струк тур на ре фор ма 2007 ро ку в Данії пе ред ба ча ла ра ди кальні зміни на місце во му
та регіональ но му рівнях, які ма ли не од но знач ний вплив на діяльність ор ганів са мо вря -
ду ван ня. На особ ли ву ува гу за слу го вує стра тегія її ре алізації, до якої вдав ся уряд мен -
шості. 

Клю чові сло ва: регіон, ре фор ма, місце ве са мо вря ду ван ня, опо зиція, де мо кратія. 
Бе ре за А.В. Ре фор ма ре ги о наль но го уп рав ле ния в Да нии
Струк тур ная ре фор ма 2007 го да в Да нии пре ду с ма т ри ва ла ра ди каль ные из ме не ния

на ме ст ном и ре ги о наль ном уров нях, имев шие не од но знач ное вли я ние на де я тель ность
ор га нов са мо управ ле ния. Осо бен но го вни ма ния за слу жи ва ет стра те гия ее ре а ли за ции,
к ко то рой при бег ло пра ви тель ст во мень шин ст ва. 

Клю че вые сло ва: ре ги он, ре фор ма, ме ст ное са мо управ ле ние, оп по зи ция, де мо кра -
тия. 

Bereza Anatolij. Reform of regional government in Denmark
Structural reform of 2007 in Denmark involved the radical changes on local and region-

al levels, which had ambiguous impact on local government authorities. The special attention
should be given to its strategy of implementation, used by the minority government.

Key words: region, reform, local government, opposition, democracy.

На по чат ку ХХ ст. Данія прий ня ла амбіційний план ре фор ми си с те ми уп -
равління на регіональ но му та місце во му рівнях, що от ри мав на зву «Струк тур на
ре фор ма», яку Дж. Блом-Хан сен оха ра ке тир зу вав як напівдо б ровільну1.

Ре фор ми регіональ но го рівня уп равління уже здійсню ва ли ся у 1970-х ро ках
як ча с ти на ком плекс ної ре фор ми місце во го са мо вря ду ван ня. Пізніше періодич но
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ви ни ка ли дис кусії що до ліквідації регіональ но го рівня, ор га ни вла ди яко го бу ло
до сить важ ко пе ре ко на ти уряд та на се лен ня у не обхідності сво го існу ван ня. Од на
із спроб ре ор ганізації регіонів бу ла здійсне на у 1990-х ро ках що до сто лич но го
регіону Ко пен га ген, од нак во на не ви прав да ла сподівань, які на неї по кла да ли ся. 

По во рот ним пунк том ста ли ви бо ри до пар ла мен ту 2001 ро ку. За їх ре зуль та та -
ми Лібе раль на та Кон сер ва тив на партії ут во ри ли уряд мен шості, який періодич -
но от ри му вав підтрим ку з бо ку пра вої Датсь кої на род ної партії. Ком плекс на про -
гра ма ре фор ми регіональ но го та місце во го рівнів не зга ду ва ла ся в ході ви бор чої
кам панії і навіть не бу ла вклю че на до про гра ми дій но во го уря ду. Прой шов май -
же рік, по ки уряд ча ст ко во під впли вом з бо ку жва вих дис кусій у ЗМІ літом 2002
ро ку вирішив підго ту ва ти про ект ре фор ми місце во го са мо вря ду ван ня – так зва ну
Білу кни гу, яка бу ла опубліко ва на у січні 2004 ро ку2. 

У ній про по ну ва ло ся шість різних мо де лей адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус т рою країни та поділу по вно ва жень між різни ми рівня ми уп равління. Її ав то ри
ро би ли вис но вок, що у дер жаві налічується надмірна кількість муніци палітетів та
провінцій, які не ма ють фінан со вої та про фесійної спро мож ності по кра щи ти
якість по слуг, що на да ють ся на се лен ню, та за без пе чи ти більш ши рокі мож ли вості
для спо жи вачів по слуг, які ство рю ють ве ликі муніци паліте ти. Крім то го, підтрим -
ка навіть існу ю чо го рівня по слуг в ба га ть ох сфе рах по тре бує збільшен ня ви т рат,
вра хо ву ю чи не о пти маль ний розмір муніци палітетів.

Па кет до ку ментів, не обхідних для здійснен ня ре фор ми, був підго тов ле ний
літом 2004 році і прий ня тий у ви гляді 50 нор ма тив но-пра во вих актів пар ла мен том
у 2005 році. Ре фор мою ліквіду ва ли ся ко лишні 16 амтів, замість яких ство рю ва ло -
ся 5 но вих регіонів. Во ни втра ти ли прак тич но усі функції ста рих провінцій, за ви -
нят ком охо ро ни здо ров’я, що скла дає близь ко 90% бю д же ту регіону. Пра во ко -
лишніх графств зби ра ти по дат ки не бу ло на да но регіонам. Їх фінан су ван ня
здійснюється в ос нов но му за ра ху нок грантів з дер жав но го бю д же ту, з яких ли ше
не знач на ча ст ка при па дає на муніци пальні гран ти. Та кож бу ло ре фор мо ва но
політич ну си с те му регіону. Но вим регіонам за бо ро ни ство рю ва ти постійно діючі
коміте ти (за ви нят ком ви ко нав чо го коміте ту). Зміни на регіональ но му рівні та кож
су про во д жу ва ли ся про це сом ук руп нен ня муніци палітетів та пе ре гля дом по вно ва -
жень і ком пе тенцій різних рівнів дер жав но го уп равління. 

Ос новні ха рак те ри с ти ки ре фор ми регіональ но го рівня по ля га ли у на ступ но му.
Розмір но во с тво ре них регіонів чітко не виз на чав ся, що до пу с ка ло значні дис про -
порції. У ре зуль таті Північна Ют ландія на ра хо вує 600 тис. а сто лич ний регіон Ко -
пен га ген – 1 млн. 600 тис. меш канців. Регіони ви я ви ли ся поз бав лені знач ної ча -
ст ки по вно ва жень, що на ле жа ла їх по пе ред ни кам – провінціям. Во ни бу ли по вер -
нуті дер жаві або ж пе ре дані муніци паліте там. Ос нов ним за вдан ням, яке по кла -
дається на регіони і на яке во ни ви т ра ча ють 90% сво го бю д же ту, є на дан ня по слуг
у сфері охо ро ни здо ров’я. Крім то го во ни відповідальні за регіональ ний роз ви ток
та соціаль ну і психіат рич ну до по мо гу3. Більше то го, у сфе рах де регіони та
муніци паліте ти не суть спільну відповідальність, у ви пад ку ви ник нен ня су пе реч -
но с тей між дво ма рівня ми уп равління са ме за муніци паліте том закріпле но пра во
ос тан нь о го сло ва4. Згідно За ко ну про регіони5, їх поз бав ле но пра ва ство рю ва ти
постійні коміте ти. Про те, регіони мо жуть при зна ча ти до радчі або тим ча сові
коміте ти для вирішен ня кон крет них про блем. Тоб то, во ни не мо жуть ство рю ва ти
власні де мо кра тичні інсти ту ти.

Регіонам знач но об ме жи ли по вно ва жен ня у сфері фінан су ван ня. Згідно За ко -
ну про фінан су ван ня регіонів6 замість трьох рівнів опо дат ку ван ня (національ ний,
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провінційний та муніци паль ний) за ли ше но ли ше два – національ ний та муніци -
паль ний. Тоб то регіони поз бав ле но пра ва вста нов лю ва ти і стя гу ва ти по дат ки, що
зму шує їх по кла да ти ся ви ключ но на гран ти з дер жав но го бю д же ту та над хо д жен -
ня від муніци палітетів. Ці гран ти виділя ють ся для кож но го з регіонів для ре -
алізації за вдань, які виз на ча ють ся пар ла мен том, і до яких регіональні де пу та ти не
мо жуть вно си ти жод них змін. Це, в свою чер гу, має не га тив ний вплив на довіру
до них з бо ку гро ма дян. Оскільки регіональ на вла да не відповідає за фінан су ван -
ня, а зму ше на ли ше ви ко ну ва ти чужі вказівки, то ви бор цям до сить склад но виз -
на чи ти, хто є відповідаль ним за стан справ.

На особ ли ву ува гу за слу го вує стра тегія, яку об рав датсь кий уряд для впро ва -
д жен ня ре фор ми. Відсутність надійної підтрим ки у пар ла менті зму си ла йо го вда -
ти ся до ча ст ко во го при хо ву ван ня та маніпу лю ван ня інфор мацією в ході її підго -
тов ки. Так, після оп ри люд нен ня Білої кни ги міністр внутрішніх справ,
відповідаль ний за ре фор му, кілька разів зустрічав ся з пред став ни ка ми опо зиції,
на ма га ю чись їх пе ре ко на ти у не обхідності прий нят тя уря до вої по зиції, од нак кон -
крет ної інфор мації про суть і на прям ки пла но ва них змін не на да вав. 

Вод но час міністр по чав інтен сивні пе ре го во ри з дво ма уря до ви ми партіями,
Датсь кою на род ною партією та Національ ною асоціацією місце вої вла ди, які ве -
ли ся за за кри ти ми две ри ма. Участь Датсь кої на род ної партії свідчи ла про на ма -
ган ня уря ду ще на ранніх ета пах ре фор ми за ру чи ти ся не обхідною кількістю го -
лосів у пар ла менті ще до стар ту офіційно го об го во рен ня ре фор ми. То му ко ли у
квітні 2004 ро ку, всьо го че рез три місяці після публікації Білої кни ги, уряд пе ре -
дав до пар ла мен ту по вний па кет до ку ментів7, це ста ло не приємною не сподіван -
кою для опо зиційних партій та Со ю зу рад амтів. 

До ос тан нь о го три ма ю чи у таємниці пла ни що до ре фор ми регіональ но го і
місце во го са мо вря ду ван ня уря ду вда ло ся знач но об ме жи ти мож ли вості її про тив -
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Регіони Муніци паліте ти
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Північна Ют ландія, Цен т -
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Данія

98 (271 до 2007 ро ку)

По вно ва жен ня Охо ро на здо ров’я,
регіональ ний роз ви ток,
соціаль на та психіат рич на
до по мо га 

Більшість соціаль них по -
слуг (освіта, тур бо та про
пре старілих, охо ро на
оточу ю чо го се ре до ви ща,
куль тур на сфе ра то що)

Ли ше по вно ва жен ня, 
виз на чені відповідним 
за ко ном

Так Ні 

Дже ре ла фінан су ван ня Дер жавні та муніци пальні
гран ти

По дат ки, дер жавні гран ти

Уп равлінська струк ту ра Виз на че на за ко ном На влас ний роз суд (ви ма га -
ється ли ше функціону ван -
ня фінан со во го коміте ту та
ще од но го постійно го)



ників що до фор му ван ня єди но го фрон ту. Провінції, над яки ми на вис ла за гро за
ліквідації, мог ли по кла да ти ся ли ше на Соціал-де мо кра тич ну партію, ліде ри якої
ви с ту пи ли про ти ра ди каль но го об ме жен ня ком пе тенції ор ганів вла ди регіональ -
но го рівня, хо ча по го д жу ва ли ся з не обхідністю ско ро ти ти їх кількість8. Очіку ва -
ло ся, що за до по мо гою соціал-де мо кратів вда ло ся б уз го ди ти ком промісний
варіант. Слід за зна чи ти, що для Данії тра диційним є доміну ван ня двох ос нов них
партій на регіональ но му та місце во му рівнях: лібе ралів та соціал-де мо кратів. Так,
після ви борів 2001 ро ку із 270 мерів 218 бу ли чле на ми Лібе раль ної або Соціал-де -
мо кра тич ної партій (при чо му більшість з них бу ли лібе ра ла ми)9. Оче вид но, що
будь-які мас штабні ре фор ми у сфері публічно го уп равління бу ли ре зуль та том уз -
го д же них по зицій лібе ралів і соціал-де мо кратів, але не у ви пад ку струк тур ної ре -
фор ми 2007 ро ку. 

Уряд та опо зиційні партії про ве ли два ра ун ди пе ре го ворів, які за вер ши ли ся
без ре зуль тат но. Зро зуміло, що уряд був зацікав ле ний у підтримці ре фор ми з бо ку
соціал-де мо кратів, але ціна їх зго ди ви я ви ла ся за над то ви со кою. Уряд уже за ру -
чив ся підтрим кою Датсь кої на род ної партії, що га ран ту ва ло йо му не обхідну
кількість го лосів, то му навіть відмо ва соціал-де мо кратів підтри ма ти ре фор му не
змог ла б її за бло ку ва ти. Тим не мен ше, для за до во лен ня ви мог соціал-де мо кратів
уряд по го див ся до ба ви ти регіонам де які по вно ва жен ня (на при клад, регіональ но -
го роз вит ку) та збе рег ти за ни ми пра во вста нов лю ва ти місцеві по дат ки (вне ски
для муніци палітетів, які ста но ви ли близь ко 10% бю д же ту регіону). Про те за ко ном
вста нов лю ва ло ся об ме жен ня на мак си маль ну став ку, а муніци паліте ти от ри ма ли
пра во за бло ку ва ти піднят тя став ки 2/3 го лосів у раді регіону. У підсум ку соціал-
де мо кра ти підтри ма ли 28 з 50 нор ма тив но-пра во вих актів, не обхідних для впро -
ва д жен ня ре фор ми. 

Про ду ма на стра тегія здійсню ва ла ся не ли ше що до за ко но дав чо го ор га ну, а й
об’єктів ре фор ми – муніци палітетів та провінцій. Так уря ду вда ло ся вне сти роз -
кол між дво ма впли во ви ми ор ганізаціями, що пред став ля ли їх інте ре си. 

Вар то відзна чи ти, що між цен т ром та ор га на ми вла ди на регіональ но му та
місце во му рівнях Данії існу ють сильні зв’яз ки. Од ним з ме ханізмів, який їх за без -
пе чує, є дві ор ганізації, що об’єдну ють пред став ників відповідних рівнів вла ди і
відігра ють важ ли ву роль на національній політичній арені, що зму шує уряд про -
во ди ти з ни ми ре гу лярні кон суль тації. Це Національ на асоціація місце вої вла ди
(НАМВ, Kommunernes Landsforening), чле на ми якої є всі муніци паліте ти, та Со -
юз рад амтів (ACC; Amtsra dsforeningen), який після 2007 ро ку змінив на зву на
Національ ну асоціацію датсь ких регіонів (НАДР, Danske Regioner) та пред став ляє
інте ре си регіональ но го рівня уп равління. Ос нов ним за вдан ням НАМВ є за хист
інте ресів муніци палітетів по відно шен ню до дер жа ви, а її ос нов ни ми функціями
є: до по мо га муніци паліте там в їх ро боті; відсто ю ван ня спільних і за галь них інте -
ресів муніци палітетів, що вхо дять до неї; спри ян ня міжмуніци пальній ко о пе рації.

У якості со юз ни ка уря дом бу ла об ра на НАМВ, за ра ди чо го до про ек ту ре фор -
ми бу ла вне се на по прав ка, згідно з якою кон крет не за вдан ня, що вхо ди ло до ком -
пе тенції ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, по вин но ви ко ну ва ти ся на од но му і
то му ж рівні у всій країні10. Ця по ступ ка ма ла кри тич не зна чен ня для Ко пен га ге -
ну, який мав особ ли вий ста тус, ви ко ну ю чи од но час но функції провінції та
муніци паліте ту11. Відповідно, місце ва вла да Ко пен га ге ну відсто ю ва ла ідею мак -
си маль ної пе ре дачі по вно ва жень провінції на рівень муніци паліте ту. Та ким чи -
ном сто лич не місто ста ло при хиль ни ком мо делі силь но го муніци паліте ту, підтри -
му ю чи по зицію НАМВ та уря ду. 
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Струк тур на ре фор ма, здійсне на у Данії в 2007 році ма ла не од но значні
наслідки. Як що її по зи тив ний вплив на діяльність ук руп не них ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня не вик ли кає сумнів, то різке об ме жен ня ком пе тенції са мо вряд -
них ор ганів на регіональ но му рівні не га тив но впли ну ла на їх де мо кра тич ний ха -
рак тер. Досвід Данії та кож свідчить, що на ок ре мих ета пах здійснен ня ре фор ми
має сенс об ме жен ня до сту пу до інфор мації, уз го д жен ня клю чо вих пи тань з клю -
чо ви ми грав ця ми за за кри ти ми две ри ма, що, в свою чер гу, пе ре шко д жає кон цен -
т рації зу силь про тив ників змін. То му навіть уряд мен шості цілком спро мож ний
про ве с ти па кет за ко но про ектів че рез пар ла мент та ре алізу ва ти ре фор му, не див -
ля чись на мож ли вий спро тив з бо ку опо зиційних партій та політич них ак торів. 
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К. М. ВІТМАН

КОН СОЛІДАЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧ НИЙ ФЕ НО МЕН: 
АК ТУ АЛЬНІСТЬ ДЛЯ УК РАЇНИ

Досліджується кон солідація як політич ний фе но мен; аналізу ють ся ос новні те о ре -
тичні по ло жен ня досліджень вітчиз ня них та за рубіжних кон солідо логів. Ав тор ро -
бить вис но вок: для поліетнічних суспільств, роз ко ло тих за оз на кою етнічної, мов ної,
куль тур ної на леж ності, де мо кра тич ної аль тер на ти ви кон солідації не має. Для по до -
лан ня ет но політич но го роз ко лу, де кон солідації суспільства, Ук раїна по тре бує як найш -
вид шо го на пра цю ван ня політи ки кон солідації як невід’ємної скла до вої ет но національ -
ної політи ки дер жа ви.
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Клю чові сло ва: кон солідо логія, ет но куль тур ний роз кол, ет но куль тур на кон -
солідація.

Вит ман К.Н. Кон со ли да ция как по ли ти че с кий фе но мен: ак ту аль ность для Ук -
ра и ны

Ис сле ду ет ся кон со ли да ция как по ли ти че с кий фе но мен; ана ли зи ру ют ся ос нов ные
те о ре ти че с кие по ло же ния ис сле до ва ний оте че ст вен ных и за ру беж ных кон со ли до ло -
гов. Ав тор де ла ет вы вод: для по ли эт ни че с ких об ществ, рас ко ло тых по при зна ку эт ни -
че с кой, язы ко вой, куль тур ной при над леж но с ти, де мо кра ти че с кой аль тер на ти вы кон -
со ли да ции нет. Для пре одо ле ния эт но по ли ти че с ко го рас ко ла, де кон со ли да ции об ще ст -
ва, Ук ра и на нуж да ет ся в ско рей шей раз ра бот ке по ли ти ки кон со ли да ции как не отъ ем -
ле мой со став ля ю щей эт но на ци о наль ной по ли ти ки го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: кон со ли до ло гия, кон со ли да ция, эт но куль тур ный рас кол.
Vitman Kostantyn. A consolidation as political phenomenon: its urgency for Ukraine
A consolidation as political phenomenon is studied; the main theoretical hypothesizes of

Ukrainian and foreign scientists’ researches are analyzed. The author came to conclusion:
there is no alternative except consolidation for multiethnic society, split by the ethnic, lin-
guistic, cultural characteristics. Ukraine needs the quickest consolidation policy working out
as an integral part of ethnonational policy for ethnocultural split and society deconsolidation
overcoming.

Key words: consolidology, consolidation, ethnocultural split.

В ук раїнських дослідників не ви ни кає сумнівів що до то го, що ук раїнське
поліетнічне суспільство на ле жить до роз ко ло тих суспільств за оз на кою етнічної,
мов ної, куль тур ної, цивілізаційної на леж ності. Це підтвер д жу ють і соціологічні
опи ту ван ня – що до більшості ет но куль тур них та пов’яза них з ни ми пи тань
відповіді ук раїнських ре с пон дентів роз поділя ють ся при близ но порівну. Це
підтвер д жує та кож гро ма дянсь ка ак тивність ук раїнців, пов’яза на з об сто ю ван ням
влас но го ба чен ня зовнішньо е ко номічної та зовнішньо політич ної інте г рації Ук раї -
ни. Після саміту Східно го парт нер ст ва у Вільнюсі (ли с то пад 2013), на яко му
Украї на виріши ла відтерміну ва ти підпи сан ня Уго ди про асоціацію з Євро со ю зом,
ук раїнці вий ш ли на ву лиці, щоб взя ти участь у мітин гах. Ча с ти на з них про во ди -
ла ся на підтрим ку як найш вид шої євроінте г рації, інша ча с ти на – ви ма га ла за хи с -
ту національ но го ви роб ни ка, орієнто ва но го на російський ри нок, по кра щен ня
сто сунків з Росією та всту пу до Мит но го со ю зу в ме жах СНД.

Ет но куль тур ний, ет но політич ний роз кол Ук раїни та її поліетнічно го
суспільства стає де далі серй ознішим вик ли ком ет но політичній без пеці дер жа ви.
Що свідчить про не обхідність впро ва д жен ня політи ки кон солідації в ме жах ет но -
національ ної політи ки Ук раїни. Вар то по го ди ти ся з І. Кресіною та В. Явір що до
твер д жен ня про те, що са ме «кон солідація ет но куль тур но не од норідних ком по -
нентів на ос нові гро ма дянсь кої на леж ності та інших ідей них, політич них та куль -
тур них кон стант, здат них об’єдна ти поліетнічне ук раїнське суспільство в згур то -
ва ну політич ну націю, – та му ва ти ме внутрішні конфлікти та тен денції роз ко лу,
що, в свою чер гу, спри я ти ме за без пе чен ню національ ної без пе ки та збе ре жен ню
те ри торіаль ної цілісності Ук раїни»1. Не зва жа ю чи на те, що Ук раїна на ле жить до
етнічно, мов но, куль тур но, регіональ но та політич но роз ко ло тих дер жав, ак тив но -
го за сто су ван ня світо во го досвіду кон солідації ет но куль тур но не од норідних
суспільств в ет но національній політиці Ук раїни не спо с терігається. 

Згідно з те орією російсько го кон солідо ло га, К. Агеєвої, ус клад ню ють про цес
кон солідації суспільства такі чин ни ки як низь кий соціаль но-еко номічний рівень
роз вит ку соціуму; на явність націоналістич них про явів, ксе но фобії; не сфор мо ва -
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не гро ма дянсь ке суспільство; не до стат ня ефек тивність пра во во го ре гу лю ван ня
міжетнічних сто сунків2. Всі ці ха рак те ри с ти ки пев ною мірою при та манні і ук -
раїнсько му суспільству. То му Г. Лу ци шин по дає ці ж самі чин ни ки, але в кон тексті
досліджен ня національ ної кон солідації3, на по ля га ю чи на то му, що національ на
політи ка у вирішенні про блем національ ної кон солідації має бу ти ком плекс ною
та си с тем ною і ба зу ва ти ся на ефек тив них і дієвих політич них рішен нях. По шук
мо де лей національ ної інте г рації, кон солідації та ак тивізації цьо го про це су є
однією з ос нов них тем публікацій ук раїнської дослідниці. 

О. Дер га чов у своїх пра цях та кож виз нає, що Ук раїна має серй озні про бле ми
з до сяг нен ням кон солідо ва ності, пов’язані з особ ли во с тя ми ста нов лен ня ук -
раїнської дер жав ності і не за вер шеністю цьо го про це су. Ці про бле ми – так са мо,
як і ус клад нен ня про цесів де мо кра ти зації, піджив лю ють ся внаслідок не без печ них
вад національ но го роз вит ку за умов не за леж ності. Вче ний пе ре ко на ний, що істо -
рич на інерція обу мов лює склад не пе ре пле тен ня внутрішніх і зовнішніх чин ників,
що впли ва ють на пер спек ти ви де мо кра тич но го тран зи ту і національ но го відро д -
жен ня4. 

Су часні те орії та виз на чен ня національ ної кон солідації ма ють певні не доліки,
то му пред став ле на ви ще те о ре ти ко-ме то до логічна ба за, на на шу дум ку, досі не
ста ла відправ ною точ кою змін в прак тичній ет но національній політиці. Річ у то -
му, що дослідни ки, здебільшо го, од но час но опе ру ють од ним і тим же терміном
для по зна чен ня двох явищ – без по се ред ньо національ ної кон солідації – «націє -
об’єднав чо го про це су, спря мо ва но го на зміцнен ня та об’єднан ня ет но національ -
них груп, які ут во рю ють націю» (Г. Лу ци шин) та кон солідації суспільства в ши -
ро ко му сенсі, яку во ни у своїх пра цях та кож йме ну ють національ ною кон -
солідацію. Та ка підміна по нять вно сить плу та ни ну в ка те горіаль ний апа рат ет но -
політич ної на уки, ус клад нює на пра цю ван ня прак тич них ме ханізмів кон солідації
в ме жах ет но національ ної політи ки, то му має бу ти усу не на. 

Ця особ ливість досліджен ня кон солідації у вітчиз няній на уці має кілька пе ре -
ду мов. По-пер ше, во на по яс нюється складністю та ба га то вимірністю яви ща кон -
солідації – політо ло ги ба га ть ох на прямків ма ють труд нощі з кон цеп ту алізацією
фе но ме ну. Як за зна чає В. Стоєцький, не зва жа ю чи на по ши реність по нят тя «кон -
солідація» в політо логічних дис циплінах, кон цеп ту алізація яви ща суттєво ус -
клад нюється терміно логічною не виз на ченістю та ба га то манітністю трак ту вань.
Зва жа ю чи на відсутність си с те ма ти зо ва ної те о ре ти ко-ме то до логічної ос но ви для
досліджен ня ет но куль тур ної кон солідації, дослідник відштов хується від ро -
зуміння кон солідації в суміжних політо логічних дис циплінах, при свя че них де мо -
кратії, етнічній та національній кон солідації та про по нує ви о крем лю ва ти ет но -
політич ну скла до ву кон солідо логії5. По-дру ге, не за вер шеністю про це су націєтво -
рен ня в Ук раїні, са ме то му пи тан ня національ ної кон солідації за ли шається
настільки ак ту аль ним для ет но національ ної політи ки Ук раїни. По-третє, на ма ган -
ням роз ши ри ти го ри зон ти досліджу ва но го яви ща та адап ту ва ти чин ний ка те -
горіаль ний апа рат до но вих вик ликів та умов в су час но му гло балізо ва но му світі,
що змінюється. 

Ха рак тер но, що та кої підміни по нять, яка за ва жає ви о крем лен ню та ка те го ри -
зації кон солідації суспільства, не спо с терігається в російській політичній на уці.
Там кон солідація суспільства не ото тож нюється і не підмінюється національ ною
кон солідацією. На при клад, К. Агєєва виз на чає кон солідацію суспільства як
об’єднан ня гро ма дян дер жа ви, що ґрун тується на внутрішній (мен тальній,
ціннісній) згоді з при во ду ро зуміння на галь них за галь но зна чи мих про блем та
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цілей, пов’яза них з їх вирішен ням6. Наслідком про це су кон солідації суспільства
ма ють ста ти по зи тивні зміни в політи ко-влад них та суспільних струк ту рах, роз -
ви ток країни та суспільства. Дослідни ця пе ре ко на на, що кон соліду ва ти ся мо жуть
чле ни суспільства з різною етнічною, кон фесійною на лежністю, різним соціаль -
ним, куль тур ним ста но ви щем, ре зуль та тив на діяльність яких мо же бу ти спря мо -
ва на як на підтрим ку чин ної політич ної си с те ми, так на її транс фор мацію. 

В ок ре мих досліджен нях по нят тя кон солідації поз бу вається оз на чен ня
«етнічна», «національ на» і на бу ває оз нак політич но го фе но ме на. Подібне ро -
зуміння кон солідації частіше зустрічається у західній ет но політо логів. Зо к ре ма, Р.
Сун то, досліджу ю чи про це си кон солідації та національ но го будівництва в
поліетнічно му суспільстві Ма в рикію, по дає ши ро ке ро зуміння етнічної кон -
солідації7. Йо го те орія кон солідації має на уко ву цінність для ук раїнської ет но -
національ ної політи ки, ви хо дя чи з па ра ле лей, які мож на про ве с ти між дво ма та -
ки ми не схо жи ми, на пер ший по гляд, дер жа ва ми. Ма в рикій ха рак те ри зується
помітніше ви ра же ни ми, ніж в Ук раїні, етнічни ми, мов ни ми, релігійни ми та куль -
тур ни ми лініями роз ко лу. Етнічний склад острівної країни різно манітний і мо же
бу ти роз ме жо ва ний до сить умов но: більшість ста нов лять інду си – 68%, кре о ли –
27%, ки тайці – 3%, фран ко-ма в рикійці – 2%. Усі ці гру пи ма ють не од норідний
етнічний склад і, в свою чер гу, роз поділя ють ся на стійкі підгру пи. Важ ли ву роль
у дер жаві та кож відіграє релігійна іден тичність. Гро ма дя ни на да ють пе ре ва гу
етнічній або релігійній іден тич ності пе ред національ ною, іден тифіку ю чи се бе в
пер шу чер гу як індусів/ки тайців або му суль ман/ хри с ти ян, а вже потім як ма в -
рикійців.

Звідси ав тор ро бить вис но вок про те, що «про цес кон солідації ма в рикійської
нації не бу ло за вер ше но. Ок ремі спро би сфор му ва ти ма в рикійську іден тичність
не бу ли до сить успішни ми»8. Од нак ви со кий рівень то ле рант ності, взаємо ро -
зуміння, соціаль ної взаємодії чо ти рь ох найбільших спільнот – індусь кої, хри с ти -
янсь кої, му суль мансь кої та ки тайсь кої – став ос но вою фор му ван ня ма в рикійської
політич ної нації, чле ни якої в май бут нь о му ста нуть носіями ма в рикійської іден -
тич ності не за леж но від етнічної або релігійної на леж ності. Аналізу ю чи пе ре шко -
ди кон солідації та національ но му будівництву (етнічну на пру женість в
поліетнічно му ма в рикійсько му суспільстві), дослідник до хо дить вис нов ку, що
для успішно го за вер шен ня кон солідації жод на етнічна або релігійна спільно та не
по вин на по чу ва ти ся маргіналізо ва ною або витісне ною за межі соціаль но-еко -
номічно го, куль тур но го та ет но політич но го роз вит ку дер жа ви. 

Хо ча Р. Сун то не дає влас но го виз на чен ня, аналіз йо го те орії дає змо гу зро би -
ти вис но вок, що під кон солідацією мається на увазі згур ту ван ня всіх етнічних,
куль тур них, релігійних спільнот поліетнічно го суспільства в політич ну ма в -
рикійську націю, об’єдна ну спільни ми ціля ми, інте ре са ми та век то ром роз вит ку.
Вче ний ствер д жує, що го ло вною ідеєю кон солідації ма в рикійсько го суспільства є
ме та – ство рен ня спільної плат фор ми зі спільни ми цінно с тя ми, в ме жах якої пред -
став ни ки різних груп змо жуть співпра цю ва ти, взаємодіяти та пра цю ва ти на бла -
го соціаль но-еко номічно го роз вит ку країни, в якій ко жен ма ти ме відчут тя на леж -
ності до ма в рикійської нації. 

Ба га то вимірність кон солідації підтвер д жу ють на пра цю ван ня російсько го кон -
солідо ло га, М. Вар фо ло меєва, який ствер д жує, що вив чен ня як най шир шо го ро -
зуміння про це су кон солідації в су часній Росії доз во ли ло йо му ви я ви ти
невідповідність ба га ть ох па ра метрів її роз вит ку умо вам та ме ханізмам си с те ми
ба га торівне вої інте г рації (політич ної кон солідації, внутрішньо елітної кон -
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солідації, кон солідації суспільства)9. Дослідник ро бить вис но вок, що Росія зна хо -
дить ся тільки на по чат ку шля ху до ба га торівне вої кон солідації. 

За сто со ву ю чи всі ці те орії до ук раїнських ет но національ них ре алій, зро би мо
при пу щен ня, що доміну ва ти ме у кон солідації суспільства та фор ма, яка є най ак -
ту альнішою або най е фек тивнішою в кон тексті за галь ної кон солідації, підви щен -
ня згур то ва ності суспільства. Са ме на неї політи кам потрібно найбільше звер та -
ти ува гу. На при клад, для Ук раїни не над то ак ту аль ною є релігійна кон солідація
че рез відо крем леність дер жа ви від релігії, вільний роз ви ток ба га ть ох кон фесій та
не ви со ку роль релігійно го чин ни ка в політич но му та соціаль но-еко номічно му
житті дер жа ви, то му на цей вид кон солідації не вар то ста ви ти, на ма га ю чись до -
сяг ну ти мак си маль но го рівня кон солідо ва ності ук раїнсько го суспільства. Од нак
для дер жав ісламсь ко го світу са ме релігійна кон солідація здат на мак си маль но
ефек тив но згур ту ва ти суспільство на вко ло національ них інте ресів – за хи с ту тра -
диційних цінно с тей, куль тур но го об лич чя або що. Ук раїні не обхідно на праць о ву -
ва ти інші цінності.

Су дя чи з прак ти ки та на уко вих досліджень, мо же мо зро би ти вис но вок, що,
окрім спільних оз нак, кон солідація в ши ро ко му ро зумінні має й індивіду альні
внутрішні ри си, що за ле жать від вик ликів, які сто ять пе ред політи кою дер жа ви. В
цьо му кон тексті особ ли во по ка зо ви ми є про це си кон солідації, що відбу ва ють ся в
азійській ча с тині по ст ра дянсь ко го про сто ру. М. Ол кот ствер д жує, що для Цен т -
раль ної Азії (Турк меніста ну, Уз бе ки с та ну, Ка зах ста ну, Кир гиз ста ну і Та д жи ки с та -
ну) ак ту аль ним за вдан ням за ли шається фор му ван ня національ ної іден тич ності,
тоб то про дов жен ня про це су національ ної кон солідації10. Цей регіон ха рак те ри -
зується склад ною поліетнічною струк ту рою та ет но те ри торіаль ни ми конфлікта -
ми. В по пе редніх пра цях бу ло до ве де но, що труд нощі національ но-дер жав но го
будівництва в Цен т ральній Азії обу мов лені не об’єктив ним роз ме жу ван ням кор -
донів дер жав. Сфор мо вані в ра дянсь кий період історії, політичні кор до ни
азійських дер жав ба га то в чо му не відповіда ли етнічно му роз се лен ню в регіоні11.
Са ме то му цим країнам після здо бут тя не за леж ності до ве ло ся ду же ба га то ува ги
приділи ти про це су національ но го будівництва та фор му ван ня націй, досі да ле ко -
му від за вер шен ня. 

Ок ре мим дер жа вам це вза галі не вда ло ся – в Та д жи ки с тані у зв’яз ку з доміну -
ван ням регіоналізму та племінної іден тич ності ви бух ну ла гро ма дянсь ка війна
1992–1997 років, яка ма ла ха рак тер зброй но го ет но регіональ но го конфлікту за
вла ду. Наслідком війни став фак тич ний роз пад дер жа ви на ет но куль турні регіони,
на се лені су бетнічни ми гру па ми та д жиків, а та кож інши ми не та д жиць ки ми ет но -
са ми, що ма ли влас ну суб куль ту ру. Як ствер д жує Д. Лінч, по си лен ня регіоналізму
на еко номічно му та політич но му рівні ста ло го ло вною пе ре шко дою національ ної
кон солідації та д жиць кої нації. Національ на свідомість ви я ви ла ся на ба га то слаб -
шою від ло каль них ет но куль тур них іден тич но с тей12. Гро ма дянсь ка війна в Та д -
жи ки с тані спри чи ни ла по ля ри зацію та роз кол та д жиць ко го суспільства, який
країні до во дить ся до ла ти ба га то років поспіль. 

Як слуш но за ува жує К. Агєєва, ре аль ною пе ре шко дою кон солідації
суспільства ча с то є не ли ше зміст, а й ме то ди, ус та нов ки, за до по мо гою яких
відбу вається за галь но національ на та регіональ на ет но національ на політи ка, не уз -
го д женість дій дер жав них та місце вих ор ганів вла ди13. То му зла го д же на ро бо та
ос нов них політич них суб’єктів (по ки що не мож ли ва в умо вах пер ма нент но го про -
ти сто ян ня вла ди та опо зиції в Ук раїні) стає ре аль ною, не обхідною умо вою кон -
солідації суспільства в про цесі не ча ст ко вої, зму ше ної, а ре аль ної взаємодії на ос -
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нові ба зо вих інте ресів Ук раїни за для вирішен ня стра тегічних за вдань, що при не -
суть ко ристь кож но му чле ну поліетнічно го ук раїнсько го суспільства. 

Са ме то му дослідни ця підкрес лює, що кон солідація суспільства в істо рич них
та су час них умо вах бу ла і за ли шається го ло вним соціаль но-політич ним за вдан -
ням суспільства, влад них струк тур та політич ної си с те ми будь-якої дер жа ви.
Вирішен ня цьо го за вдан ня за ле жить від те о ре тич но го ос мис лен ня фе но ме ну кон -
солідації та об’єднан ня зу силь ор ганів вла ди та всіх гро ма дян дер жа ви для до сяг -
нен ня і ре алізації спільних цілей, об сто ю ван ня національ них інте ресів. Для цьо -
го у суспільстві ма ють бу ти сфор мо вані політичні умо ви та фак то ри кон солідації.
Особ ли во це ак ту аль но для Ук раїни на су час но му етапі роз вит ку, ад же де кон -
солідо ваність суспільства та ет но куль турні су пе реч ності суттєво галь му ють роз -
ви ток дер жа ви.

Де кон солідація по глиб лює відмінності між скла до ви ми і уне мож лив лює їх
зла го д же не функціону ван ня в ме жах однієї соціаль но-політич ної си с те ми.
Відмінності між еле мен та ми, за дані пев ни ми об’єктив ни ми фак то ра ми, підси лю -
ють ся внутрішніми су пе реч но с тя ми, втру чан ням ззовні – во ни роз ба лан со ву ють
си с те му, при зво дять до її руй ну ван ня як єди но го ціло го. За побігти дезінте г рації
си с те ми мож на шля хом ніве лю ван ня, згла д жу ван ня відмінно с тей, ви не сен ня їх за
дуж ки політич ної, суспільної взаємодії (скажімо, в сфе ру куль тур но го ба га то -
маніття, яке зо бов’язу ють ся по ва жа ти всі) та згур ту ван ня на вко ло зна чу щих для
всіх еле ментів си с те ми сим волів, цінно с тей, цілей та ідей. Мож ли вий та кож
варіант згур ту ван ня еле ментів соціаль ної си с те ми на вко ло зовнішньої за гро зи.
Але для Ук раїни та кий шлях ней т ралізації чин ників де кон солідації не най кра -
щий, бе ру чи до ува ги ви со кий рівень конфліктності внутрішньої взаємодії.

Поліетнічне суспільство пе ред ба чає що ден ну взаємодію пред став ників нації,
національ них мен шин та етнічних груп, яка мо же на бу ва ти конфліктно го за барв -
лен ня. Пред став ни кам різних ет носів на ба га то складніше знай ти спільну мо ву
між со бою, ніж в ме жах од но го ет но су. Гар монізація міжетнічної взаємодії ви ма -
гає ви ва же ної ет но національ ної політи ки дер жа ви, за сно ва ної на та ких цінно с -
тях, як кон солідація суспільства, то ле рантність та по ва га до ба га то куль тур ності,
са мо бут ності, міжетнічний діалог. Без цих скла до вих не мож ли ве підтри ман ня
міжетнічних відно син на ет но політич но стабільно му рівні, що за без пе чу ють впо -
ряд ко ва не функціону ван ня поліетнічно го соціуму. 

В кон солідо логії яви ще кон солідації вив ча ють та кож че рез приз му тех но -
логічно го підхо ду, в яко му про цес кон солідації роз гля дається як ре зуль тат ви ко -
ри с тан ня політич ни ми еліта ми пев них політтех но логій. На при клад, в Росії на
офіційно му рівні під кон солідацією ро зуміється про цес об’єднан ня суспільства і
дер жа ви на вко ло спільних цінно с тей та цілей для спільних ефек тив них дій.
Російський дослідник В. Лєва шов у своїх пра цях шу кає відповідь на пи тан ня, чи
мож ли во здійсни ти це стра тегічне за вдан ня у су часній Росії і до хо дить вис нов ку
про те, що згур ту ван ня, кон солідація зу силь суспільства та дер жа ви пе ред ба чає
чітке усвідо млен ня ме ханізмів мо ти вації дій суб’єктів соціополітич них відно син
та ціле с пря мо ва ну діяльність політич них еліт14. В Ук раїні спо с терігається де що
відмінна си ту ація. Політич на кон солідація еліт на вко ло інтен сифікації про цесів
кон солідації суспільства помітна ли ше на рівні офіційних за яв політиків. На прак -
тиці ж більшість з них вдається до політич них тех но логій де кон солідації
суспільства як та ких, що при но сять швидкі політичні дивіден ди, на відміну від
дов го ст ро ко вої ви го ди кон солідації, яка зго дом по зи тив но по зна чить ся на роз вит -
ку дер жа ви та соціаль но-еко номічної сфе ри.
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По при труд нощі, пов’язані з кон солідацією поліетнічних суспільств, роз ко ло -
тих за оз на кою етнічної, мов ної, куль тур ної, цивілізаційної на леж ності, де мо кра -
тич них аль тер на тив кон солідації (згур ту ван ню членів суспільства, інте г рації на
ос нові спільних інте ресів та цілей за для до сяг нен ня спільної ме ти – міжетнічної
зго ди, до б ро бу ту, процвітан ня) не має. Ет но політич ний роз кол, де кон солідація
поліетнічно го суспільства пе ре тво рюється на го ло вний вик лик ет но політичній
без пеці Ук раїни. За для йо го по до лан ня Ук раїна по тре бує як найш вид шо го на пра -
цю ван ня політи ки кон солідації як невід’ємно го еле мен ту ет но національ ної
політи ки дер жа ви.
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О. В. ГО ЛО ВЧУК

СТВО РЕН НЯ СИ С ТЕ МИ СУСПІЛЬНО ГО МОВ ЛЕН НЯ 
ТА ГРО МАДСЬ КИХ ТЕ ЛЕ РАДІООР ГАНІЗАЦІЙ В УК РАЇНІ

Про аналізо ва но ок ремі ас пек ти та умо ви функціону ван ня ук раїнських ЗМІ та особ -
ли вості фор му ван ня інфор маційно го про сто ру в дер жаві. Роз г ля ну то пер спек ти ви
впро ва д жен ня про ектів гро мадсь ко го мов лен ня на ос нові дер жав но го радіо і те ле ба -
чен ня. Зроб ле но спро бу ви о крем лен ня кон крет них ре ко мен дацій ре фор му ван ня си с те ми
те ле ба чен ня на ос нові за рубіжно го досвіду. 
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Клю чові сло ва: гро мадські ЗМІ, суспільне мов лен ня, політич на за лежність, вла да,
ко мерціалізація, інфор маційна політи ка.

Го ло вчук О.В. Со зда ние си с те мы об ще ст вен но го ве ща ния и об ще ст вен ных те -
ле ра ди о ор га ни за ций в Ук ра и не

Про ана ли зи ро ва ны от дель ные ас пек ты и ус ло вия функ ци о ни ро ва ния ук ра ин ских
СМИ и осо бен но с ти фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва в го су дар ст ве.
Рас смо т ре ны пер спек ти вы вне д ре ния про ек тов об ще ст вен но го ве ща ния на ос но ве го -
су дар ст вен но го ра дио и те ле ви де ния. Сде ла на по пыт ка вы де ле ния кон крет ных ре ко -
мен да ций по ре фор ми ро ва нию си с те мы те ле ви де ния на ос но ве за ру беж но го опы та. 

Клю че вые сло ва: об ще ст вен ные СМИ, об ще ст вен ное ве ща ние, по ли ти че с кая за ви -
си мость, власть, ком мер ци а ли за ция, ин фор ма ци он ная по ли ти ка.

Golovchuk Oksana. The creation of public broadcasting and public broadcasting in
Ukraine

Review some aspects and modalities of Ukrainian mass media and especially the forma-
tion of the information space in the state. The prospects for the implementation of the projects
on the basis of public service broadcasting public radio and television. An attempt to high-
light specific recommendations for reform of the TV system based on international experience.

Key words: social media, public broadcasting, political dependence, power, commercial-
ization, information policy.

Го товність ство рен ня суспільно го те ле радіомов лен ня має визріти у са мо му
суспільстві, що ви ма гає три ва ло го ча су. Не див ля чись на ве ли чез ну кількість за -
ко но дав чих актів, які ре гу лю ють інфор маційну сфе ру в Ук раїні, си ту ація в се ре -
до вищі медіа за ли шається до стат ньо на пру же ною. На при клад, про тя гом ос танніх
15 років бу ло прий ня то по над 11 за ко но дав чих актів що до змін і по пра вок до За -
ко ну «Про те ле ба чен ня і радіомов лен ня Ук раїни» (1994 р.), в ос танній ре дакції
яко го, скла де но го з ура ху ван ням ре ко мен дацій Ра ди Євро пи, вве де но по нят тя
«суспільно го те ле ба чен ня і радіомов лен ня».

В ціло му, мо же мо кон ста ту ва ти, що в Ук раїні нині відсутні го ловні пе ре ду мо -
ви для стабільно го і ефек тив но го функціону ван ня гро мадсь ко го мов лен ня, а са ме:
плю ралізм ЗМІ; пра во ве ре гу лю ван ня діяль ності гро мадсь ких ЗМІ; еко номічна
не за лежність ор ганів гро мадсь ко го мов лен ня. То му на етапі за про ва д жен ня в Ук -
раїні про ектів гро мадсь ко го мов лен ня доцільни ми мо жуть ста ти такі кро ки:

– аналіз мож ли во с тей за по зи чен ня за кор дон но го досвіду, ад же, як, ба чи мо, на -
при клад, з прак ти ки Чесь кої Ре с публіки, мо делі за ко но давств західноєвро пейсь -
ких країн не завжди є прий нят ни ми в країнах Східної Євро пи)1];

– за бо ро на надмірно го втя гу ван ня ЗМІ у політич ний про цес та пе ре тво рен ня
їх з інстру мен ту де мо кратії на інстру мент політи ки (приміром, у Франції цю про -
бле му виріши ли шля хом за бо ро ни пе ре дви бор чої рек ла ми на те ле ба ченні, за ви -
нят ком дис кусії між пре тен ден та ми на по са ду пре зи ден та)2;

– досліджен ня до дат ко вих мож ли во с тей за без пе чен ня фінан со вої не за леж -
ності гро мадсь ких ЗМІ;

– де таль на роз роб ка за ко ну, який би рег ла мен ту вав виз на чен ня, га рантії діяль -
ності, ме ханізми і дже ре ла фінан су ван ня, не за лежність діяль ності й не обхідні пе -
ре ва ги гро мадсь ких ЗМІ пе ред ко мерційни ми. 

Дослідни ки І. Клімен ко і Р. Пав лен ко вва жа ють, що як що за ява на реєстрацію
те ле ком панії по да ва ти меть ся відповідно до ниж че на ве де ної кла сифікації, а ор га -
ном, що здійснює реєстрацію бу де гро мадсь кий ор ган, ви ве де ний за межі дер жор -
ганів і та кий, що кон тро лює дже ре ла фінан су ван ня з пра вом прий ма ти рішен ня
про пе ре да чу спра ви до су ду чи за крит тя ви дан ня, тоді та ке за ко но дав че ре гу лю -
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ван ня ста не за по ру кою пе ре ва ги гро мадсь ким ЗМІ ви ко ри с то ву ва ти гро мадські
дже ре ла фінан су ван ня3.

Ниж че пред став ле на кла сифікація те ле ком паній за схе мою І. Клімен ко та
Р. Пав лен ко:

1. Гро мадські те ле ком панії: по винні за сно ву ва ти ся осо ба ми, які без по се ред -
ньо в них зай ма ють ся жур налісти кою. Фінан су ван ня за ра ху нок або нентсь ких
внесків, рек ла ми, бю д жет них до тацій (при клад Франції: щоб за без пе чи ти
порівня но низькі ціни на га зе ти і зе ко но ми ти гроші ви давців, уряд виділяє на роз -
ви ток роз пов сю д жен ня пре си суттєві бю д же ти).

2. Те ле ком панії дер жав них ор ганів і ор ганів са мо управління: за сно ву ють ся
для оп ри люд нен ня офіційних до ку ментів і повідо млень. Фінан су ван ня за ра ху нок
або нентсь ких внесків, роз пов сю д жен ня в роздріб і з відповідних дер жав них ор -
ганів.

3. Партійне те ле ба чен ня: фінан су ван ня за ра ху нок партійної ка си, або нентсь -
ких внесків і рек ла ми.

4. При ватні студії: фінан су ван ня здійсню ють за снов ни ки за ра ху нок при бутків
від рек ла ми, в то му числі політич ної.

5. Рек ламні те ле ка на ли: ви да ють в ефір ли ше рек ламні пе ре дачі і ко мерційну
інфор мацію. Політич на рек ла ма в них за бо ро не на.

Зре ш тою, важ ли вим є ста нов лен ня гро ма дянсь ко го суспільства як за по ру ки
дієво го функціону ван ня в Ук раїні гро мадсь ких рухів, на зра зок бри тансь ких жур -
налістських профспілок, що є важ ли вим для діяль ності гро мадсь ких ЗМІ4.

У роз роб леній Держ ком те ле радіо Кон цепції роз вит ку дер жав но го те ле ба чен -
ня і радіомов лен ня на 2005-2009 рр., бу ло за зна че но, що аудіовізу альні ЗМІ дер -
жав ної фор ми влас ності у най б лижчій пер спек тиві ма ють на бу ти ста ту су гро -
мадсь ких (суспільних), тоб то дер жав них за фор мою влас ності і гро мадсь ких
(суспільних) за фор мою кон тро лю5. Особ ли во су пе реч ли вим є ста но ви ще
Національ ної те ле ком панії Ук раїни, яка відповідно до сво го ста ту ту є дер жав ним
підприємством, а згідно із чин ним за ко но дав ст вом, си с те мою фінан су ван ня і
звітності досі за ли шається бю д жет ною ус та но вою. 

Зміна еко номічно го ста ту су з бю д жет ної ус та но ви на ста тус ус та но ви не ко -
мерційно го гос по да рю ван ня, яка от ри мує бю д жетні ко ш ти як пла ту за на дані по -
слу ги, дасть змо гу знач но підви щи ти ефек тивність ви ко ри с тан ня коштів, які над -
хо ди ти муть з різних дже рел, вирішу ва ти пи тан ня роз вит ку ма теріаль но-технічної
ба зи.

До стри му ю чих фак торів на ле жить і відсутність по вноцінних місце вих ме реж
мов лен ня май же у по ло ви ни дер жав них об лас них і регіональ них те ле радіоком -
паній. Дер жавні мов ни ки не ма ють мож ли вості до но си ти інфор мацію до на се лен -
ня своїх регіонів за галь но національ ни ми ка на ла ми, ство ре ни ми за дер жавні ко ш -
ти, от же, стає на галь но не обхідним роз бу до ву ва ти місцеві ме режі. 

Роз г ля не мо аль тер на тивні рішен ня у ре фор му ванні си с те ми дер жав них
аудіовізу аль них ЗМІ. Євро пейсь кий досвід роз вит ку те ле радіоінфор маційної сфе -
ри знач ною мірою співпа дає з національ ним. 

Роз вит ком дер жав них (суспільних) те ле ка налів та ких, як «Бі-Бі-Сі» та «Дой -
че Ве ле», які кон тро лює гро мадськість, опікується суспільство шля хом бю д жет -
но го фінан су ван ня та гро ма дя ни країни шля хом спла ти щомісяч них або нентсь ких
внесків6. Але, на відміну від на ших ре алій, твор чий, ви роб ни чо-технічний і
фінан со вий по тенціал не ко мерційно го те ле ба чен ня у Європі, а та кож йо го ав то ри -
тет у суспільстві є знач но ви щим, ніж у при ват них те ле радіокор по рацій.
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Держ ком те ле радіо у Кон цепції роз вит ку дер жав но го те ле ба чен ня роз гля дає
кілька варіантів ре фор му ван ня си с те ми дер жав них, у то му числі об лас них, те ле -
ком паній: 

Варіант 1. При ва ти зація дер жав них ка налів із на ступ ною мо дернізацією їх ма -
теріаль но-технічної та тех но логічної ба зи. У цьо му ви пад ку дер жа ва, зніма ю чи з
се бе відповідальність за стан дер жав но го те ле ба чен ня, втра чає навіть той не знач -
ний інфор маційний ре сурс, яким во лодіє сьо годні. Вва жаємо, що при ва ти зація
дер жав них ка налів відда лить ре алізацію стра тегічно го наміру роз бу до ви
суспільно го мов лен ня. Крім то го, зна хо д жен ня до б ро совісно го інве с то ра, який
був би зацікав ле ний у роз вит ку при ва ти зо ва них ком паній як са мостійних
суб’єктів інфор маційних відно син нині є про бле мою. Це по яс нюється тим, що те -
ле радіоінфор маційний ри нок в Ук раїні пе ре ван та же ний надмірною кількістю
суб’єктів (на да ний час ліцензії ма ють по над 1200 те ле радіоор ганізацій). На вряд
чи діючі медіа-хол дин ги бу дуть зацікав лені у по яві ще 30 но вих пре тен дентів на
роз поділ рек лам но го рин ку, то му ймовірніше за усе, при ва ти зо вані дер жавні ком -
панії ста нуть філіями вже діючих по туж них те ле радіос т рук тур і втра тять свою са -
мостійну роль. 

Варіант 2. Дер жавні те ле радіоком панії за ли ша ють ся у дер жавній влас ності.
Ут во рюється кілька дер жав них акціонер них ком паній (ДАК) із стовідсот ко вим
па ке том акцій, що пе ре бу ва ють у влас ності дер жа ви. Технічне пе ре ос на щен ня
здійснюється за дер жавні ко ш ти. Після цьо го прий ма ють ся відповідні нор ма тив -
но-пра вові ак ти що до усуспільнен ня дер жав них аудіовізу аль них ЗМІ. 

Ство рю ю чи май бут ню мо дель гро мадсь ких аудіовізу аль них ЗМІ Ук раїни,
найбільш прий нят ним вба чається розділи ти медіа на три го ловні бло ки. Пер ший
блок – си с те ма дер жав них те ле радіоор ганізацій, які ут ри му ють ся і функціону ють
за ра ху нок бю д жет них коштів для за без пе чен ня інте ресів дер жа ви. До них на ле -
жать ДТРК «Всесвітня служ ба «Ук раїнське те ле ба чен ня і радіомов лен ня», ство -
ре на на ви ко нан ня до ру чен ня Пре зи ден та Ук раїни від 12 квітня 2000 р. №1-
14/397, ДТРК «Куль ту ра» та об ласні і регіональні дер жавні те ле радіоком панії.
Во ни пе ре хо дять у ста тус ус та нов не ко мерційно го гос по да рю ван ня ДАК
«Всесвітня служ ба "УТР», ДАК «Куль ту ра», ДАК «Регіональ не те ле радіомов лен -
ня Ук раїни» із 100-% па ке том акцій у влас ності дер жа ви. 

Ці ком панії є стра тегічним ре сур сом дер жа ви і ви ко ри с то ву ють ся для
офіційно го пред став лен ня Ук раїни у світі, за до во лен ня куль тур но-ми с тець ких за -
питів на се лен ня Ук раїни та ук раїнців за кор до ном, а та кож для за без пе чен ня норм
низ ки за конів що до висвітлен ня діяль ності ор ганів вла ди, на дан ня ефірно го ча су
на род ним де пу та там, оп ри люд нен ня пе ре дви бор чих про грам кан ди датів на пост
Пре зи ден та та у на родні де пу та ти Ук раїни, інфор му ван ня на се лен ня під час особ -
ли во го періоду, стихійних лих то що.

Дру гий блок – си с те ма Суспільно го те ле радіомов лен ня, яка ство рюється на
базі Національ ної те ле ком панії та Національ ної радіоком панії шля хом по сту по -
во го пе ре тво рен ня з обов’яз ко вим за ко но дав чим вре гу лю ван ням, особ ли во пи -
тань соціаль но го за хи с ту працівників га лузі. 

Третій блок – гро мадські те ле радіоор ганізації. Як варіант, вба чається
доцільним ство рен ня за галь но національ но го ка на лу те ри торіаль них гро мад. Йо -
го ут во рю ють, не втра ча ю чи сво го ста ту су, об ласні ТРК. Ме тою ство рен ня ка на -
лу є висвітлен ня жит тя регіонів; дже ре ла ми фінан су ван ня ма ють бу ти вне ски
учас ників про ек ту, помірко ва на рек лам на діяльність. Ство рен ня та кої мо делі ви -
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прав да не тим, що нині май нові ком плек си об лас них і регіональ них ДТРК ство -
рені за ко ш ти як дер жав но го, так і місце вих бю д жетів. От же, ав то ма тич но за лу -
чи ти ОДТРК до си с те ми Суспільно го те ле радіомов лен ня не мож ли во з точ ки зо ру
за кон ності, оскільки це оз на ча ло б відчу жен ня ча с ти ни ма теріаль них цінно с тей
від місце вих гро мад на ко ристь цен т раль но го офісу си с те ми Суспільно го те ле -
радіомов лен ня. Світо ва прак ти ка на ла ш то вує са ме на та кий підхід. У Німеч чині
та Польщі по руч із по туж ним Суспільним ка на лом за галь но національ но го рівня
діють не ко мерційні ком панії регіонів, об’єднані в єди ний ка нал спільною про -
грам ною кон цепцією. 

По го д жу ю чись з тим, що сек тор суспільно го мов лен ня, по ви нен на да ва ти
мож ливість різним гру пам суспільства ви ра жа ти свої по гля ди і інте ре си, а та кож
бе ру чи до ува ги, що існу ван ня не за леж них ЗМІ на національ но му, регіональ но му
і місце во му рівнях, як пра ви ло, підси лює плю ралізм і де мо кратію, вва жаємо
доцільним на ве с ти тут ре ко мен дації Ра ди Євро пи уря дам дер жав, зацікав ле них у
роз бу дові гро мадсь ко го те ле ба чен ня7.

От же, ре ко мен дується ре гу ляр но оціню ва ти ефек тивність існу ю чих за ходів по
сти му лю ван ню плю ралізму і ме ханізмів, що пе ре шко д жа ють кон цен т рації ЗМІ, і
роз гля да ти пи тан ня мож ли во го їх пе ре гля ду в кон тексті еко номічно го і тех но -
логічно го про гре су. Дер жа ви-учас ни ки по винні досліджу ва ти фор ми кон суль ту -
ван ня суспільних те ле ком паній з гро мадськістю, що вклю чає ство рен ня до рад чих
комітетів з те ма тич них про грам, для то го, щоб гро мадські те ле ком панії відо б ра -
жа ли в своїй про грамній політиці по тре би і ви мо ги різних груп суспільства. 

1. Ран та нен Т. Гло баль ное и на ци о наль ное. Масс-ме диа и ком му ни ка ции в по ст ком -
му ни с ти че с кой Рос сии / Ран та нен Т. – М.: МГУ, 2004. – С. 89–91. 2. Гра бо вич Р. Дер жав -
ну та ко му наль ну пре су че кає ре фор му ван ня: Про підго тов ку пар ла ментсь ким коміте -
том з пи тань сво бо ди сло ва та інфор мації за ко но про ек ту про ре дакційну сво бо ду дер -
жав ної та ко му наль ної пре си в про цесі роз дер жав лен ня; Комітетські слу хан ня на те му
«Ре фор му ван ня дер жав них та ко му наль них дру ко ва них ЗМІ» / Р. Гра бо вич, В. Світла но -
ва // Віче. – 2007. – № 1–2. – С. 24–25. 3. Кли мен ко І. Гро мадські ЗМІ: по нят тя, міжна -
род ний досвід і пер спек ти ви для Ук раїни / І. Климнко, Р. Пав лен ко. Шко ла політич ної
аналіти ки при На УК МА. Центр медіа ре форм [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
www.mediareform.com.ua. 4. Ме ле щен ко О.К. Чо ти ри століття бри тансь кої жур налісти -
ки / О.К. Ма ле щен ко, Б.І. Чер ня ков // На укові за пи с ки. – К.: Інсти тут жур налісти ки,
2002. – Т. 9. – С. 191–193. 5. Кон цепція роз вит ку дер жав но го те ле ба чен ня і радіомов лен -
ня на 2005-2009 рр.[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: www.kmu.gov.ua. 6. Вла ди -
ми ров В.М. Ком мер че с кая жур на ли с ти ка / Вла ди ми ров В.М. – Лу ганск: Изд-во Вос точ -
но укр. ун-та, 1995. – С. 46. 7. Ре ко мен да ция №R (99) I Ко ми те та Ми ни с т ров Со ве та
Евро пы го су дар ст вам-участ ни кам от но си тель но мер по сти му ли ро ва нию плю ра лиз ма в
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции//За ко но да тель ство и прак ти ка СМИ. – 1999. – Ч. 12.
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УДК 323.1(94.478) 

О. Ю. ДО КАШ

РЕ АК ТИВ НА ПОЛІТИЧ НА ПО ВЕДІНКА В УМО ВАХ УТ ВЕР Д ЖЕН НЯ 
СТАЛІНСЬКО ГО ТО ТАЛІТАР НО ГО ПОЛІТИЧ НО ГО РЕ ЖИ МУ 

(НА ПРИ КЛАДІ АК ТИВ НОСТІ НА СЕ ЛЕН НЯ ЗАХІДНОЇ УК РАЇНИ 
У ВИ БО РАХ 1939–1940 рр.)

Виз на че но ре ак тив ну політич ну ак тивність як різно вид політич ної квазіак тив -
ності. На при кладі Західної Ук раїни періоду ут вер д жен ня сталінсько го то талітар но -
го ре жи му роз кри то фор ми політич ної квазіак тив ності, що спи ра ли ся на інсти -
туційно-ор ганізо ва ну участь мас у політич но му житті. Вка за но, що будь-який ви яв
політич ної па сив ності сприй мається як не прий нят ний для да но го ти пу політич но го
ре жи му, а йо го носії за зна ють ти с ку ре пре сив но-ка раль них та іде о логічно-про па ган -
дистсь ких ор ганів. 

Клю чові сло ва: ре ак тив на політич на по ведінка, сталінський то талітар ний ре -
жим, Західна Ук раїна, ви бо ри.

До каш О.Ю. Ре ак тив ное по ли ти че с кое по ве де ние в ус ло ви ях ут верж де ния ста -
лин ско го то та ли тар но го по ли ти че с ко го ре жи ма (на при ме ре ак тив но с ти на се ле -
ния За пад ной Ук ра и ны в вы бо рах 1939–1940 гг.)

Оп ре де ле на ре ак тив ная по ли ти че с кая ак тив ность как раз но вид ность по ли ти че с -
кой ква зи ак тив но с ти. На при ме ре За пад ной Ук ра и ны пе ри о да ут верж де ния ста лин -
ско го то та ли тар но го ре жи ма рас кры ты фор мы по ли ти че с кой ква зи ак тив но с ти, опи -
рав ши е ся на ин сти ту ци о наль но – ор га ни зо ван ное уча с тие масс в по ли ти че с кой жиз ни.
Ука за но, что лю бое про яв ле ние по ли ти че с кой пас сив но с ти вос при ни ма ет ся как не при -
ем ле мое для дан но го ти па по ли ти че с ко го ре жи ма, а его но си те ли под вер га ют ся дав -
ле нию ре прес сив но-ка ра тель ных и иде о ло ги че с ки-про па ган дист ских ор га нов.

Клю че вые сло ва: ре ак тив ное по ли ти че с кое по ве де ние, ста лин ский то та ли тар ный
ре жим, За пад ная Ук ра и на, вы бо ры.

Dokash Oksana. Reactive political behavior in the establishment of the totalitarian
Stalinist political regime (for example, the activity of the population of Western Ukraine
in the election of 1939–1940)

This article defines reactive political activity as a kind of political pseudo-activity.
Example of Western Ukraine in the period of approval of the Stalin totalitarian regime
revealed the form of political pseudo-activity that relied on institutional organized participa-
tion of the masses in the political life. It is stated that any manifestation of political passivity
is perceived as inappropriate for this type of political regime and its media are under pressure
repressive-punitive and ideological propaganda bodies. 

Key words: reactive political behavior, Stalin’s totalitarian regime, the Western Ukraine,
elections.

Про по но ва на те ма досліджен ня на ос нові здійсне но го в по пе редніх
публікаціях ав то ра політо логічно го аналізу при чин, ха рак те ру та наслідків ут вер -
д жен ня сталінсько го то талітар но го ре жи му в Західній Ук раїні в 1939–1941 рр.,
Північній Бу ко вині в 1940–1941 рр. та За кар патській Ук раїні 1944–1945 рр. ви -
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дається важ ли вою в на уко во-те о ре тич но му та прак тич но му розрізах. Зо к ре ма, во -
на доз во лить ви ро би ти на уко во обґрун то вані про по зиції що до шляхів та ме тодів
по до лан ня ми ну ло го не га тив но го досвіду політич ної квазіак тив ності, вне сен ня
змін у зміст підго тов ки фахівців, підго тов ку но вих та вдо с ко на лен ня існу ю чих на -
вчаль них курсів, їх на вчаль но-ме то дич но го за без пе чен ня.

За про по но ва на те ма досліджен ня форм політич ної ак тив ності за різних
політич них ре жимів ли ше роз по чи нається вітчиз ня ною політо логічною на укою1.
Ра зом з тим вітчиз ня ни ми істо ри ка ми2 та політо ло га ми3 про ве де но ґрун товні
студії пе ре ду мов, ха рак те ру та наслідків ут вер д жен ня сталінсько го то талітар но го
ре жи му на по чат ко во му етапі Дру гої світо вої війни. На леж ним чи ном оціню ю чи
за зна чені ви ще праці, хо че мо за про по ну ва ти влас ну політо логічну інтер пре тацію
ха рак те ру політич ної ак тив ності меш канців Західної Ук раїни на при кладів ви -
борів де ле гатів Ук раїнських На род них Зборів, де пу татів Вер хов них Рад СРСР,
УРСР та місце вих Рад де пу татів тру дя щих.

Відповідно до по став ле ної ме ти слід виріши ти на ступні дослідницькі за вдан -
ня:

– виз на чи ти ха рак тер ну для то талітар но го політич но го ре жи му фор му
політич ної ак тив ності гро ма дян;

– про аналізу ва ти нор ма тив но-про це дурні ас пек ти ви борів до Ук раїнських На -
род них Зборів 1939 р., Вер хов них Рад СРСР, УРСР та місце вих Рад де пу татів тру -
дя щих 1940 р.;

– по ка за ти ха рак терні фор ми ре ак тив ної політич ної ак тив ності в про цесі
підго тов ки та про ве ден ня ви борів 1939–1940 рр.;

– вка за ти на фор ми та мас шта би па сив но го та ак тив но го спро ти ву ут вер д жен -
ню сталінізму в Західній Ук раїні че рез квазіінсти тут ви борів 

Ви хо дя чи із за галь ної кла сифікації політич них ре жимів на де мо кра тичні та
не де мо кра тичні, до ос танніх мо же за ра ху ва ти ав то ри та ризм (спосіб правління, за
яко го вла да пра ви те ля або прав ля чо го уг ру пу ван ня не об ме же на за ко ном і
непідкон т роль на гро ма дя нам, які усу ва ють ся від про це су прий нят тя рішень) та
то таліта ризм (політич ний ре жим і суспільна си с те ма, які ха рак те ри зу ють ся на -
силь ниць ким політич ним, еко номічним та іде о логічним па ну ван ням прав ля чої
еліти, ор ганізо ва ної в цілісний бю ро кра тич ний партійно-дер жав ний апа рат, очо -
лю ва ний вож дем, то таль ним кон тро лем над суспільством і осо бистістю, нічим не
об ме же ним втру чан ням в усі сфе ри жит тя гро ма дян.

За про ва д жен ня на силь ниць ких ме тодів уп равління суспільством та усу нен ня
пе ре важ ної ча с ти ни на се лен ня від діяль ності у політичній сфері, навіть за умов
прий нят тя та схва лен ня на се лен ням прин ципів то таліта риз му внаслідок маніпу -
лю ван ня свідомістю, не спри я ють ак тив ності індивідів че рез те, що від їх усвідо -
мле но го (потрібно го то таліта риз му) ви бо ру за ле жить ли ше внутрішній пси хо -
логічний ком форт лю дей, але не політич на си ту ація у країні. Че рез це на се лен ня
то талітар ної дер жа ви, навіть прий ма ю чи цінності то таліта риз му, ак тив но їх
підтри му ва ти не схиль не4.

Полiтич ний ре жим то талiтар но го ти пу, як слуш но за ува жує Н. Ки ри люк, по -
тре бує для сво го по вноцiнно го функцiону ван ня i вiдтво рен ня мобiлiзацiйної
полiтич ної квазiак тив ностi на се лен ня5.

Зо к ре ма, то талiтар ний ре жим по тре бує та ко го ти пу полiтич ної квазiак тив -
ностi як ре ак тив на полiтич на по ведiнка, тоб то зве ден ня всiх про явiв ак тив ностi
на се лен ня до ре акцiй на ди рек ти ви полiтич ної си с те ми. За умов то талiтар но го ре -
жи му мож ли ви ми є май же всi фор ми полiтич ної квазiак тив ностi, що спи ра ють ся
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на iнсти туцiйно-ор ганiзо ва ну участь мас у полiтич но му життi. Бiльше то го: будь-
який ви яв полiтич ної па сив ностi бу де ре пре су ва тись як не прий нят ний для ре жи -
му, оскiльки полiтич на па сивнiсть вiдки да ти ме мiф що до уяв ної iде о логiчної та
ор ганiзацiйної од но стай ностi. Май же ви клю че ни ми iз спе к т ру полiтич ної ак тив -
ностi є рiзно манiтнi про яви стихiйної чи цiле с пря мо ва ної аг ресiї, а та кож участi
в дiяль ностi полiтич них партiй, за бо ро не них вла дою. За га лом пе ре ва жає
мобiлiзацiйна квазiак тавнiсть, що ство рю ва ти ме iлюзiю на ро до влад дя6.

Сталінізм же роз гля дається, перш за все, як суспільна си с те ма то талітар но го
ти пу, яка має свої особ ли вості. Окрім рис, при та ман них кла сич ним мо де лям то -
таліта риз му, сталінський то таліта ризм вза галі і йо го втілен ня са ме в Ук раїні ма -
ли свої спе цифічні оз на ки. До них ук раїнські дослідни ки відно сять ве ли ко дер -
жав ний шовінізм, ге но цид про ти ук раїнців, жор сто ку ко лек тивізацію, які про яви -
лись пе ре дусім в штуч них го ло до мо рах, ан ти ук раїнське спря му ван ня ре пресій7.

Мо же мо по го ди тись із А. То махівим, що внаслідок зовнішньо політич них
комбінацій та ви хо ду імперсь ких праг нень сталінізму на зовні, Західна Ук раїна
ста ла пер шим об’єктом на са д жен ня, «ек с пор ту» вже сфор мо ва но го то талітар но го
ре жи му, що су про во д жу ва лось пер шим для прак ти ки сталінізму ор ганізо ва ним,
зброй ним опо ром йо му8. 

Для при крит тя справжніх намірів керівництва Ра дянсь ко го Со ю зу та на дан ня
юри дич но му про це су вхо д жен ня Західної Ук раїни до йо го скла ду легітим но го ха -
рак те ру та де мон ст рації ак тив ної політич ної участі місце во го на се лен ня у цьо му
про цесі, з ініціати вою про скли кан ня Ук раїнських На род них Зборів та ор -
ганізацію Коміте ту для їхньо го про ве ден ня до інших тим ча со вих ор ганів вла ди
звер ну лось са ме Львівське тим ча со ве уп равління9. Вже 7 жовт ня бу ло опубліко -
ва не «По ло жен ня про ви бо ри до Ук раїнських На род них Зборів Західної Ук -
раїни»10. Про мо ви с тим є той факт, що по при існу ван ня Коміте ту з підго тов ки до
На род них Зборів, рішен ня про виз на чен ня дня го ло су ван ня 22 жовт ня 1939 р. та
скли кан ня са мих Зборів 26 жовт ня то го са мо го ро ку бу ло ух ва ле не Військо вою
ра дою Ук раїнсько го фрон ту11.

На чи сель них мітин гах і збо рах тру дя щих ко лишніх воєводств Львівсько го і
Тер нопільсько го, в яких взя ло участь по над 89 тис. осіб, бу ло прий ня то ли с та
Цен т раль но му Коміте тові ВКП (б) і Раді На род них Комісарів СРСР12.

На підприємствах, в ус та но вах, уч бо вих за кла дах, в містах і се лах бу ли ство -
рені ти сячі гуртків, в яких ви борці вив ча ли По ло жен ня, відоз ву Коміте ту по ор -
ганізації ви борів, Ра дянсь ку Кон сти туцію. Так, у Станіславській об ласті бу ло ор -
ганізо ва но 6354 гурт ки, в яких бра ло участь близь ко 300 тис. ви борців. В Луцькій
об ласті пра цю ва ло 15,3 тис. агіта торів, Станіславській – май же 13, 6 тис.13

Про ве де на під кон тро лем ра дянсь ких партійних та ре пре сив но-ка раль них ор -
ганів ви бор ча кам панія до На род них Зборів Західної Ук раїни да ла очіку вані ор -
ганіза то рам ре зуль та ти, про те ви раз но ви я ви ла й не сприй нят тя но вої вла ди знач -
ною ча с ти ною місце во го на се лен ня14. У ви бо рах до На род них Зборів Західної Ук -
раїни взя ло участь 4434 тис. ви борців. 90,9 % з них про го ло су ва ли за кан ди датів,
які бу ли ви с тав лені се лянсь ки ми коміте та ми, тим ча со ви ми уп равління ми, збо ра -
ми робітників по підприємствах, збо ра ми робітни чої гвардії, збо ра ми
інтелігенції. 

В той же час 325,9 тис. ви борців про го ло су ва ли про ти за про по но ва них кан ди -
датів, а 75,9 тис. бю ле тенів бу ли виз нані недійсни ми15. За ре зуль та та ми го ло су -
ван ня бу ло об ра но 1484 де пу та ти. Кан ди да ти в де пу та ти, які ба ло ту ва ли ся по 8
ви бор чих ок ру гах Луць кої об ласті і по 3 ви бор чих ок ру гах Львівської об ласті, не
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одер жа ли більше по ло ви ни го лосів та в них бу ло при зна че но про ве ден ня но вих
ви борів16. Опо се ред ко ва не уяв лен ня про па сив ний спро тив місце во го, пе ре довсім
польсь ко го на се лен ня, на на шу дум ку, да ють ре зуль та ти ви борів по Тер -
нопільщині, де во ни за ли ша ли ся найбільш ор ганізо ва ни ми: про ти за про по но ва -
них кан ди датів вис ло ви ло ся 37 тис. ви борців та ще май же 33,6 тис. бю ле тенів бу -
ли виз нані недійни ми17.

1-2 ли с то па да 1939 р. п’ята по за чер го ва сесія Вер хов ної Ра ди СРСР прий ня ла
за кон про вклю чен ня Західної Ук раїни до скла ду СРСР і возз’єднан ня її з УРСР.
13-15 ли с то па да 1939 р. по за чер го ва сесія Вер хов ної Ра ди Ук раїнської РСР ух ва -
ли ла за кон про прий нят тя Західної Ук раїни до сво го скла ду. Прий ня тий Вер хов -
ною Ра дою УРСР 1 ли с то па да 1939 р. За кон пе ред ба чав прий ня ти Західну Ук -
раїну до скла ду Ук раїнської Ра дянсь кої Соціалістич ної Ре с публіки. 14 ли с то па да
Вер хов на Ра да УРСР од но стай но ух ва ли ла за кон про прий нят тя до скла ду ре с -
публіки Західної Ук раїни. Після цьо го На родні Збо ри при пи ни ли своє існу ван ня. 

24 бе рез ня 1940 р. відбу ли ся ви бо ри де пу татів від західних об ла с тей до Вер -
хов них Рад СРСР і УРСР, а 15 груд ня то го са мо го ро ку – ви бо ри до місце вих Рад.

Під час ви бор чої кам панії, яка відбу ла ся з 24 січня до 24 бе рез ня 1940 р.,
партійні ор ганізації і під їх керівництвом місцеві ор га ни дер жав ної вла ди, ком со -
мольські, профспілкові й гро мадські ор ганізації про ве ли ве ли ку агітаційно-ма со -
ву, про па ган дистсь ку і куль тур но-ви хов ну ро бо ту се ред на се лен ня.

На підприємствах і в ус та но вах бу ло ор ганізо ва но гурт ки по вив чен ню Кон -
сти туції СРСР і Кон сти туції УРСР, ра дянсь ко го ви бор чо го за ко ну. Тільки у Во -
линській об ласті до ви борів де пу татів Вер хов ної Ра ди СРСР та УРСР бу ло за лу -
че но 24 тис. агіта торів18. В Дро го бицькій об ласті під час ви бор чої кам панії бу ло
про чи та но 2020 лекцій і до повідей, не ра ху ю чи бесід. Агіта то ра ми пра цю ва ло
май же 20 тис. В об ласті бу ло 17,8 тис. гуртків по вив чен ню ра дянсь кої Кон сти -
туції і По ло жень про ви бо ри. В цих гурт ках на вча ло ся 637,7 тис. ви борців. Всьо -
го у про ве денні ви бор чої кам панії бра ли участь по над 52 тис. чо ловік (чле ни ви -
бор чих комісій, агіта то ри, довірені осо би)19.

Ре зуль тат та ко го «на род но го во ле ви яв лен ня» був на пе ред виз на че ний
партійни ми струк ту ра ми, які до би ра ли відповідних кан ди датів на бе заль тер на -
тивній ос нові, з вра ху ван ням фактів бру таль но го втру чан ня партійних та ре пре -
сив но-ка раль них ор ганів у ви бор чий про цес, ко ли, на при клад, у про цесі
реєстрації кан ди датів на ви бо рах до Вер хов них Рад СРСР та УРСР 24 бе рез ня
1940 р. тільки у Во линській об ласті на різних ета пах бу ло зня то 278 не ба жа них
для но вої вла ди кан ди датів20.

Но ва партійно-дер жав на но мен к ла ту ру свідо мо за го ст рю ва ла ува гу до цих ви -
борів, об ме жу ю чи мож ли вості політич ної участі по яс нен ня як те, що «кла со во-
во рожі еле мен ти і решт ки не роз г ром ле них бур жу аз но-націоналістич них партій –
на кле па ми, про во каціями і за ля ку ван ням хотіли пе ре шко ди ти успіхові у ви бо -
рах»21. 

24 бе рез ня 1940 р. у всіх ви бор чих ок ру гах відбу ли ся ви бо ри де пу татів до
Вер хов ної Ра ди СРСР і Вер хов ної Ра ди УРСР. За га лом по західних об ла с тях
УРСР участь у ви бо рах взя ло від 99,03 % ви борців при ви бо рах до Ра ди Со ю зу
Вер хов ної Ра ди СРСР до 99, 98 % – Ра ди Національ но с тей Вер хов ної Ра ди СРСР
та Вер хов ної Ра ди УРСР. Ча ст ка ви борців, які про го ло су ва ли за кан ди датів бло ку
ко муністів та без партійних скла ла: до Ра ди Національ но с тей Вер хов ної Ра ди
СРСР – 98,05 %, Ра ди Со ю зу Вер хов ної Ра ди СРСР – 98,06 %, Вер хов ної Ра ди
УРСР – 98,09 %22. 
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По при «все за галь ну» підтрим ку сталінсько го бло ку ко муністів та без -
партійних ма ли місце по шко д жен ня бю ле тенів, ви к рес лен ня із бю ле те ня кан ди да -
та чи інші фор ми ви яв лен ня не га тив но го став лен ня до но во го політич но го ре жи -
му. Так, на Тер нопільщині на ви бо рах до Ра ди Національ но с тей та Ра ди Со ю зу
Вер хов ної Ра ди СРСР та Вер хов ної Ра ди УРСР кількість ви борців ста но ви ла 939,
1 тис. осіб, з яких прий ня ло участь у ме жах 910,8–932,8 тис. осіб, при цьо му в ме -
жах 18–19 тис. бю ле тенів місти ли за крес ле не прізви ще єди но го кан ди да та та
близь ко 1 тис. бу ли виз нані недійсни ми23. У Во линській об ласті, де налічу ва лось
670 тис. ви борців, яв ка участі скла ла 99,5 % та при цьо му 9,3 тис во ли нян про го -
ло су ва ли про ти ви су ну тих кан ди датів24.

Під час ви борів до місце вих Рад де пу татів тру дя щих не обхідно бу ло об ра ти 6
об лас них Рад, 200 рай он них Рад, 80 міських Рад і по над 5000 сільських Рад (всьо -
го близь ко 80 тис. де пу татів)25. Ро бо та по підго товці до ви борів місце вих Рад про -
во ди лась за вже відпраць о ва ни ми тех но логіями. Так до ро бо ти у 90 тис. ви бор чих
комісій (об лас них, рай он них, міських, сільських, ок руж них, дільнич них) бу ло за -
лу че но до ро бо ти близь ко 400 тис. ви борців. Де сят ки ти сяч агіта торів про во ди ли
се ред на се лен ня агітаційно-про па ган дистсь ку ро бо ту, роз’яс ню ва ли ра дянсь ку
Кон сти туцію, ви бор чий за кон, знай о ми ли ви борців з біог рафіями кан ди датів у де -
пу та ти26. От же, а мас шта ба ми політич ної квазіак тив ності ви бор ча кам панія до
місце вих Рад не по сту па ла ся по пе реднім ви бо рам.

От же, на ос нові про ве де но го політо логічно го аналізу мож на ствер д жу ва ти,
що в ході ви борів до Ук раїнських На род них Зборів 22 жовт ня 1939 р., Вер хов них
Рад СРСР й УРСР 24 бе рез ня 1940 р. та місце вих Рад де пу татів тру дя щих 15 груд -
ня 1940 р. політич на ак тивність меш канців на бра ла яс к ра во ви ра же но квазіха рак -
те ру, бу ду чи ре акцією на ди рек ти ви політич ної си с те ми по підтримці шля хом го -
ло су ван ня за бе заль тер на тив них кан ди датів від «сталінсько го бло ку ко муністів та
без партійних». Пе ре важ на більшість но вих ра дянсь ких гро ма дян пря мо чи опо се -
ред ко ва но прий ня ла нав’яза ну політич ну си с те му, зо к ре ма й прий нят ний для неї
спосіб політич ної ак тив ності. Ок ре мо хо че мо вка за ти на те, що ма ли місце не по -
оди нокі про яви відкри то го опо ру та па сив но го спро ти ву легіти мації сталінсько го
то талітар но го ре жи му в краї. Пер спек тив ним на пря мом по даль ших політо -
логічних студій мо же ста ти досліджен ня ролі іде о логії то талітар но го ре жи му в
об’єднанні атомізо ва но го суспільства для бо роть би з во ро га ми ре жи му.
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НА УКОВІ ПІДХО ДИ ДО РОЛІ ГРО МА ДЯНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВА 
В ХОДІ ДЕ МО КРА ТИ ЗАЦІЇ

Зна чен ня мобілізації ор ганізацій гро мадсь ко го суспільства та соціаль них рухів для
вста нов лен ня і роз вит ку де мо кра тич них інсти тутів по-різно му оцінюється в рам ках
кон цепції мо дернізації, істо рич ної соціології, тран зи то логії та ко лек тив них дій. Інтер -
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пре тація ролі гро ма дянсь ко го суспільства та кож знач ною мірою за ле жить від ро -
зуміння де мо кратії. 

Клю чові сло ва: гро ма дянсь ке суспільство, де мо кра ти зація, мо дернізація, соціальні
ру хи, мобілізація. 

Згур ская В.Л. На уч ные под хо ды к ро ле граж дан ско го об ще ст ва в хо де де мо кра -
ти за ции 

Зна че ние мо би ли за ции ор га ни за ций граж дан ско го об ще ст ва и со ци аль ных дви же -
ний для ус та нов ле ния и раз ви тия де мо кра ти че с ких ин сти ту тов по-раз но му оце ни ва -
ет ся в рам ках кон цеп ций мо дер ни за ции, ис то ри че с кой со ци о ло гии, тран зи то ло гии и
кол лек тив ных дей ст вий. Ин тер пре та ция ро ли граж дан ско го об ще ст ва так же в зна -
чи тель ной ме ре за ви сит от по ни ма ния де мо кра тии. 

Клю че вые сло ва: граж дан ское об ще ст во, де мо кра ти за ция, мо дер ни за ция, со ци -
аль ные дви же ния, мо би ли за ция. 

Zgurska Valentyna. Scientific approaches to the civil society role in the course of
democratization 

The importance mobilization of civil society organizations and social movements for foun-
dation and development of democratic institutions has different evaluation in the context of
modernization, historical sociology, transitology and collective actions. Interpretation the
role of civil society also depends on democracy understanding. 

Key words: civil society, democratization, modernization, social movements,
mobilization. 

Виз нан ня важ ли вої ролі соціаль них рухів та інших ак торів гро ма дянсь ко го
суспільства у ході де мо кра ти зації відбу ло ся порівня но не дав но. У кла сич них те -
оріях дер жа ва вва жається де мо кра тич ною, як що у ній про во дять ся вільні, зма -
гальні та ре гу лярні ви бо ри до пред став ниць ких ор ганів вла ди. Тоб то йдеть ся про
мінімальні ви мо ги до де мо кра тич но го ус т рою, які ще та кож іноді на зи ва ють
«елек то раль ною або ви бор чою де мо кратією». Не до ско налість та ко го підхо ду до
ро зуміння де мо кратії про яв ляється най частіше на прак тиці: до три ман ня фор -
маль них про це дур, що сто су ють ся ви борів, не завжди га ран тує відсто ю ван ня об -
ра ни ми пред став ни ка ми інте ресів своїх ви борців і нації за га лом. Тоб то, як
свідчить не га тив ний досвід низ ки країн Тре тьої хвилі де мо кра ти зації, де мо кратія
не зво дить ся ли ше до ви борів і її не обхідно оціню ва ти за низ кою кри теріїв. 

Спро бу до да ти но вих кри теріїв до де мо кра тич но го ус т рою зро би ли роз роб ни -
ки кон цепції де мо кратії участі. Зо к ре ма К. Пей те нам вва жав не обхідним за без пе -
чи ти до ступ гро ма дян до про це су прий нят тя рішень1. У більш су час них
досліджен нях кон цепція де мо кратії участі і пря мої де мо кратії пов’язується з
делібе ра тив ною де мо кратію, що ос по рює виз на чен ня де мо кратії як про це су
прий нят тя рішень більшістю, звер та ю чи ува гу на дис курс та важ ливість по бу до -
ви різно манітних публічних сфер, де прий ма ють ся рішен ня що до публічних благ
на ос нові здо ро во го глуз ду. 

Та ке ро зуміння де мо кратії як ко муніка тив но го дис кур су має низ ку пе ре ваг:
1) де мо кратія стає не ли ше за со бом, а й ціллю політич ної діяль ності; 2) про це су -
альність не су пе ре чить нор ма тив ності, а до пов нює її. Як за зна чав Ю. Ха бер мас,
де мо кратія не мо же спи ра ти ся на «то таль ний суб’єкт суспільно го ціло го», на єди -
ну, сфор мо ва ну і за да ну во лю на ро ду. Де мо кра тич на са мо ор ганізація суспільства
по вин на роз гля да ти ся не як плебісцит не і ариф ме тич не су му ван ня ок ре мих воль,
а як про цес і про це ду ра дис кур сив но го фор му ван ня ду мок і волі на ро ду, в якій
прий має участь яко мо га більша кількість гро ма дян2. У ре зуль таті дис кур сив на ко -
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мунікація на про ти ва гу тра диційним де мо кра тич ним про це ду рам са ме фор мує,
оформ лює во лю її учас ників, а не ли ше відо б ра жає їх політичні упо до бан ня. Де -
мо кра тич на делібе рація мо же відкри ти нові мож ли вості та аль тер на ти ви, а не ве -
с ти пе ре го во ри чи тор ги що до існу ю чих3. 

Соціальні ру хи та ор ганізації гро ма дянсь ко го суспільства є клю чо вим еле мен -
том кон цепцій участі та делібе ра тив ної де мо кратії: во ни по си лю ють участь та
ство рю ють пло щад ки, на яких відбу вається обмін дум ка ми4. За та ких умов гро -
ма дянсь ке суспільство виз на чається як «солідар ний простір, в яко му пев ний вид
універ саль ної гро ма ди по сту по во фор мується і до пев ної міри при му шується»5.

Особ ливістю су час но го ета пу роз вит ку де мо кратії є те, що тра диційні інсти -
ту ти пред став ництва, такі як політичні партії, не в змозі адек ват но ви ко ну ва ти
свою роль як по се ред ни ка між суспільством та дер жа вою. В ре зуль таті цю роль
пе ре би ра ють на се бе ор ганізації гро ма дянсь ко го суспільства та соціальні ру хи,
які є но ви ми не інсти туційни ми фор ма ми пред став ництва інте ресів, «но ви ми про -
та гоніста ми у сфері аг ре гації і пред став ництва різних інте ресів»6. 

Гро мадські ор ганізації та соціальні ру хи, відо б ра жа ю чи інте ре си гро ма дян та
фор му лю ю чи їх як ви мо ги до публічної політи ки, всту па ють у відно си ни з полі -
тич ни ми інсти ту та ми у про сторі публічної сфе ри, здійсню ю чи функції кри ти ки і
кон тро лю за політич ни ми рішен ня ми, що прий ма ють ся у їх рам ках. Тоб то во ни
за без пе чу ють до ступ гро ма дян до публічної сфе ри, пе ре тво рю ю чись у «засіб
участі для найс лаб ших і най менш ор ганізо ва них інте ресів», спри я ю чи більш
рівно му пред став ництву, що ко ре лює з клю чо ви ми прин ци па ми де мо кратії7.

Важ ливість гро ма дянсь ко го суспільства для де мо кратії виз на чається та ки ми
йо го кри теріями як якість: легітимність та ре пре зен та тивність ор ганізацій гро ма -
дянсь ко го суспільства8. В ході емпірич них досліджень вда ло ся вста но ви ти
зв’язок між соціаль ни ми ру ха ми та про це са ми де мо кра ти зації. Так Ч. Тіллі виз -
нає існу ван ня тісно го взаємозв’яз ку між де мо кра ти зацією та соціаль ни ми ру ха -
ми. З од но го бо ку, на ранніх ета пах де мо кра ти зація ство рює спри ят ли ве се ре до -
ви ще для по яви соціаль них рухів, а на пізніших де мо кра ти зація як та ка ще більше
за охо чує лю дей ство рю ва ти соціальні ру хи. З іншо го бо ку, «за пев них умов і у
більш об ме же ний спосіб, соціальні ру хи самі по собі про су ва ють де мо кратію»9.

Як що оціню ва ти вплив соціаль них рухів на де мо кратію, то аналіз світо во го
досвіду дає не од но значні ре зуль та ти. По-пер ше, де які соціальні ру хи підтри му -
ють де мо кратію, од нак інші ви с ту па ють про ти неї. По-дру ге, їх відповідність про -
це сам де мо кра ти зації піддається сумніву: як що по пулістський підхід до де мо -
кратії на го ло шує на важ ли вості ініціати ви зни зу, то му соціальні ру хи є важ ли ви -
ми ак то ра ми у ство ренні де мо кра тич ної публічної сфе ри, то елітитсь кий підхід
роз гля дає де мо кратію на сам пе ред як низхідний про цес, що відбу вається звер ху
до ни зу. Де які дослідни ки та кож вка зу ють на мож ли вості та пе ре шко ди роз вит ку
гро ма дянсь ко го суспільства про тя гом та після за вер шен ня про це су де мо кра ти -
зації10. 

Важ ли ви ми ха рак те ри с ти ка ми ор ганізацій гро ма дянсь ко го суспільства та
соціаль них рухів з точ ки зо ру де мо кра ти зації є не за лежність від політич ної си с -
те ми, плю ралізм та здатність пред став ля ти різні гру пи на се лен ня, легітимність та
внутрішня підзвітність. У су час них соціаль них ру хах участь та делібе ра тивні
прак ти ки вик ли ка ють пев ний інте рес, од нак їх до сить склад но ре алізу ва ти на
прак тиці. Інши ми сло ва ми, соціальні ру хи спри я ють де мо кратії та про це су де мо -
кра ти зації ли ше за пев них умов. Ко лек тив на мобілізація ча с то при зво дить до де -
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с табілізації ав то ри тар них ре жимів, але та кож має наслідком інтен сифікацію ре -
пресій або крах слаб ких де мо кра тич них ре жимів, особ ли во у ви пад ках, ко ли
соціальні ру хи не сповіду ють де мо кра тич них цінно с тей. Профспілкові, сту -
дентські, етнічні ру хи при зве ли до кри зи ре жи му Фран ко в Іспанії у 1960-1970-х
ро ках, од нак робітничі та се лянські ру хи спри я ли ос лаб лен ню і кра ху де мо кра ти -
зації в Італії у 1920-х ро ках11. Окрім схиль ності соціаль них рухів підтри му ва ти
де мо кратію, де мо кра ти зація мо же піти іншим шля хом, бу ду чи до пев ної міри за -
леж ною від мобілізації соціаль них груп. 

Слід за зна чи ти, що взаємозв’язок між гро ма дянсь ким суспільством, соціаль -
ни ми ру ха ми та де мо кра ти зацією не став пред ме том си с тем них порівняль них
досліджень. Більше то го, хо ча дослідни ки соціаль них рухів та гро ма дянсь ко го
суспільства вка зу ють на їх важ ливість в ході ста нов лен ня де мо кра тич них інсти -
тутів, од нак при кла ди їх співпраці є рад ше ви нят ком, ніж пра ви лом. Так соціальні
ру хи до сить де таль но роз г ля нуті у літе ра турі з де мо кра ти зації, яка пе ре важ но зо -
се ре д жується на вив ченні соціаль но-еко номічних пе ре ду мо вах цьо го про це су або
на по ведінці еліт. Од нак дослідни ки соціаль них рухів до ос тан нь о го ча су
приділя ли ма ло ува ги про це сам де мо кра ти зації, став ля чи собі за ме ту аналіз си -
ту ації на сам пе ред у роз ви не них де мо кра тич них країнах Західної Євро пи та
Північної Аме ри ки, в яких ство ре но спри ят ливі умо ви для соціаль ної мобілізації. 

Досліджен ня де мо кра ти зації тра диційно роз гля да ють соціальні ру хи та про те -
с ти як дру го ряд ний чин ник у ході транс фор мацій, що зу мов ле но їх схильністю до
те орії струк ту ралізму. В рам ках те орії мо дернізації С. Ліпсет пер шим по ка зав
взаємозв’язок між мож ливістю по яви де мо кра тич но го ре жи му і рівнем соціаль но-
еко номічно го роз вит ку12. Ма ю чи знач ний інстру мен тарій для по яс нен ня при чин
роз вит ку і зміцнен ня роз ви не них де мо кратій, те орія мо дернізації схиль на ігно ру -
ва ти роль соціаль них ак торів та рухів у роз бу дові де мо кра тич них інсти тутів, за -
ли ша ю чи без по яс нень тем пу та ча со вих ра мок про це су де мо кра ти зації. Як що ж
пред став ни ки цьо го підхо ду і бра ли ся аналізу ва ти роль ор ганізо ва них і мобілізо -
ва них ак торів, то во ни бу ли схильні, як С. Хантінгтон13, роз гля да ти мобілізацію,
зо к ре ма ро бо чо го кла су, швид ше як за гро зу, ніж спри ят ли ву умо ву транс фор -
маційно му про це су. 

Де що інший підхід пред став ле но у пра цях з істо рич ної соціології, яка роз гля -
да ла взаємозв’язок між де мо кратією та кла со ви ми відно си на ми. Р. Бендікс14 та
Т. Мар шалл15 виз на ва ли важ ли вий вплив кла со вої бо роть би особ ли во у ході пер -
шої хвилі де мо кра ти зації. На по чат ку 1990-х років Д. Рюсшмей ер вка зу вав на
провідну роль ро бо чо го кла су у про су ванні де мо кратії про тя гом ос танніх двох
хвиль де мо кра ти зації у Південній Європі та Південній Аме риці16. Цей підхід кри -
ти ку вав ся пред став ни ка ми тран зи тив но го підхо ду, які вка зу ва ли на важ ливість
інсти тутів та по ведінки еліт для ініціації про цесів де мо кра ти зації. Хо ча де які при -
хиль ни ки да но го на пря му досліджень виз на ва ли, що гро ма дянсь ке суспільство
мо же відігра ва ти важ ли ву роль у спри янні пе рехідним про це сам, од нак ці «ре с т -
рук ту ри зації гро ма дянсь ко го суспільства» – ко ли соціальні ру хи, профспілки,
церк ва та суспільство за га лом ініціюють лібе ралізацію не де мо кра тич них ре -
жимів – роз гля да ли ся як ко рот ко часні, спон танні яви ща. Хо ча це яви ще вик ли кає
ба га то надій, од нак «не за леж но від йо го інтен сив ності та по хо д жен ня, цей на род -
ний підйом завжди не три ва лий»17. 

В рам ках тран зи то логії більше ува ги гро ма дянсь ко му суспільству в ході про -
це су де мо кра ти зації приділе но у мо делі за тяг ну то го пе ре хо ду, ха рак тер но го для
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країн Східної Євро пи, про аналізо ва но го і пред став ле но го Дж. Лінцом та А. Сте -
па ном. На їх дум ку не ли ше «політич на спільно та», сфор мо ва на з еліти та інсти -
туціоналізо ва них ак торів, а й «силь не гро ма дянсь ке суспільство, здат не ге не ру ва -
ти політичні аль тер на ти ви та впли ва ти на уряд, мо же спри я ти по чат ку пе ре хо ду,
до по мог ти опи ра ти ся відхо ду, до ве с ти тран зит до за вер шен ня, кон соліду ва ти та
по гли би ти де мо кратію. Відповідно, на всіх ета пах про це су де мо кра ти зації жи ве і
не за леж не гро ма дянсь ке суспільство є безцінним»18. Вод но час де які пред став ни -
ки да но го на пря му схильні роз гля да ти ру хи та про те с ти на се лен ня як ре зуль тат
маніпу ляції з бо ку еліт19.

Тран зи то ло ги на го ло шу ють на не пе ред ба чу ваній та ди намічній при роді про -
це су де мо кра ти зації, що до пев ної міри на га дує соціальні ру хи. Од нак во ни
схильні зво ди ти транс фор мацію до торгів між політич ни ми еліта ми в умо вах не -
виз на че ності. Тран зи тив ний підхід кри ти ку вав ся не ли ше за пе ребільшен ня ролі
еліти, а й надмірну ува гу до індивідів, а не ко лек тив них ак торів – профспілок,
робітни чих та інших соціаль них рухів. Та кож для них ха рак тер ний дер жа во цен т -
ристсь кий підхід за яко го соціальні ак то ри роз гля да ли ся як такі, що підпо ряд ко -
вані дер жав ним20.

Те орія політич но го про це су, за снов ни ка ми якої є Ч. Тіллі, С. Те ро ру, Д. Ма ка -
да ма, які по ча ли досліджу ва ти взаємодію інсти туціоналізо ва ної політи ки та
соціаль них рухів. Провідну роль відігра ва ла кон цепція «струк ту ри політич них
мож ли во с тей», що умож лив лю ва ла здійснен ня ко лек тив них дій21. У ній ос нов на
ува га звер тається на взаємодію не інсти туційних та інсти туційних ак торів,
соціаль них рухів та інсти туціоналізо ва них си с тем пред став ництва інте ресів.
Виділяється низ ка ха рак те ри с тик інсти туціоналізо ва них політич них си с тем, що
впли ва ють на струк ту ру ван ня ко лек тив ної дії: ступінь відкри тості чи за кри тості
політич ної си с те ми; стабільність елітних груп; на явність у еліти впли во вих со юз -
ників; тер пимість еліти до про те с ту, схильність дер жа ви до ре пре сив них дій.
Вплив цих змінних на соціаль ний рух до пов нюється інсти туційни ми умо ва ми,
пра ви ла ми і нор ма ми, що ре гу лю ють про це си фор му ван ня по ряд ку ден но го і
прий нят тя політич них рішень. Згідно те орії політич но го про це су, ор ганізація
соціаль них рухів роз гля да ють ся як раціональні ак то ри, що взаємодіють у рам ках
існу ю чої струк ту ри політич них мож ли во с тей з пред став ни ка ми вла ди і які відсто -
ю ють пе ред ни ми ви мо ги соціаль них груп, що не ма ють інсти туційно го пред став -
ництва. 

Те орія політич но го про це су на ле жить до па ра диг ми ко лек тив ної дії –
мобілізації ре сурсів, пред став ни ки якої вба ча ють у соціаль них ру хах агентів
соціаль них змін і оціню ють їх не як ре зуль тат дис функції соціаль ної си с те ми, що
бу ло ха рак тер но для досліджень, що про во ди ли ся до 1960-х років, а як про та -
гоністів її нор маль но го функціону ван ня. Підхід політич но го про це су, який
підкрес лю вав взаємозв’язок між уря до ви ми ак то ра ми, політич ни ми партіями,
соціаль ни ми ру ха ми та про те са ми – іноді ви ко ри с то ву вав ся для по яс нен ня ре -
жим них транс фор мацій у ко лишніх соціалістич них країнах22. 

От же, се ред уче них, які досліджу ють суспільні про це си, відсут ня од но -
стайність з при во ду місця і ролі гро ма дянсь ко го суспільства, соціаль них рухів у
ході де мо кра ти зації, що свідчить про не обхідність об’єднан ня їх зу силь у но вих,
міждис циплінар них на пря мах досліджен ня, які б да ли об’єктив но, емпірич но
підтвер д же ну мо дель мобілізації на різних ета пах транс фор маційно го про це су на
шля ху до вста нов лен ня де мо кра тич них інсти тутів. 
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А. С. МАТВІЄНКО

ВПЛИВ ІДЕ О ЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РО ЗУМІННЯ ДЕР ЖА ВИ 
НА ЇЇ ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НУ ОР ГАНІЗАЦІЮ

Роз г ля ну то вплив іде о логії дер жа ви за галь но го до б ро бу ту, зо к ре ма прин ци пу на дан -
ня од на ко вих соціаль них по слуг не за леж но від місця про жи ван ня, на те ри торіаль ну ор -
ганізацію дер жав ної вла ди на при кладі країн Євро пи. Про аналізо ва но по яву не олібе -
ралізму та зу мов лені ним зміни у підхо дах до взаємовідно син між цен т ром та ор га на -
ми місце во го са мо вря ду ван ня. 

Клю чові сло ва: те ри торія, дер жа ва за галь но го до б ро бу ту, де цен т ралізація,
регіон, місце ве са мо вря ду ван ня, ієрархія, суб сидіарність. 

Мат ви ен ко А.С. Вли я ние иде о ло ги че с ких под хо дов к по ни ма нию го су дар ст ва
на его тер ри то ри аль ную ор га ни за цию
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Рас смо т ре но вли я ние иде о ло гии го су дар ст ва все об ще го бла го со сто я ния, в ча ст но -
с ти прин ци па пре до став ле ния оди на ко вых со ци аль ных ус луг не за ви си мо от ме с та про -
жи ва ния, на тер ри то ри аль ную ор га ни за цию вла с ти на при ме ре стран Ев ро пы. Про -
ана ли зи ро ва но по яв ле ние не о ли бе ра лиз ма и обус лов лен ные им из ме не ния в под хо дах к
вза и мо от но ше ни ям меж ду цен т ром и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния. 

Клю че вые сло ва: тер ри то рия, го су дар ст во все об ще го бла го со сто я ния, де цен т ра -
ли за ция, ре ги он, ме ст ное са мо управ ле ние, ие рар хия, суб си ди ар ность.

Matvienko Anatolij. The impact of ideological approaches to state on its territorial
organization

The impact of welfare state ideology, especially principle of equal social service irre-
spective of residence, on territorial organization of power on the example of the European
states, is considered. The appearance of neoliberalism and changes of interrelations between
centre and local government, caused by it, are analysed. 

Key words: territory, welfare state, centralization, decentralization, region, local govern-
ment, hierarchy, subsidiary.

Те ри торіаль на ор ганізація дер жав ної вла ди зу мов ле на як об’єктив ни ми чин -
ни ка ми (ге о графічни ми, де мо графічни ми, еко номічни ми, істо рич ни ми то що), так
і за вдан ня ми і функціями, які ви ко нує дер жа ва на кон крет но му етапі сво го істо -
рич но го роз вит ку. По нят тя дер жа ви, ро зуміння її при ро ди та ролі, ево люціонує
відповідно до доміну ю чих іде о логічних течій у суспільстві. Аналіз транс фор -
мацій від дер жа ви-нації до дер жа ви за галь но го до б ро бу ту і не олібе раль ної дер жа -
ви дасть змо гу обґрун ту ва ти те зис про за лежність адміністра тив но-те ри торіаль -
но го ус т рою від іде о логічно го на пов нен ня по нят тя дер жа ви. 

Дер жа ва-нація як фор ма політич ної ор ганізації, з’яви ла ся віднос но не дав но –
після Фран цузь кої ре во люції у 1789 році, що про де мон ст ру ва ла но вий
взаємозв’язок між нацією та дер жа вою. Інши ми сло ва ми во на засвідчи ла, що
«нація» по вин на ма ти влас ну «дер жа ву», а «дер жа ва» по вин на співпа да ти з по -
нят тям «нації». Це, в свою чер гу, да ло по штовх для за ро д жен ня ідеї націоналізму,
який про тя гом XVIII–XIX ст. мав виз на чаль ний вплив на фор му ван ня політич них
інсти тутів су час но го світу. По нят тя дер жа ви-нації та кож тісно пов’яза не з та ки ми
по нят тя ми про мис ло вий капіталізм та національ ний ри нок; пред став ниць ка лібе -
раль на де мо кратія; бю ро кратія то що. Вод но час по ява дер жа ви-нації спро во ку ва -
ла роз ви ток імперіалізму, мас штабні війни та збройні конфлікти. Відповіддю на
всі ці не ба жані наслідки діяль ності дер жа ви-нації ста ла по ява кон цепції дер жа ви
за галь но го до б ро бу ту, яка зро би ла знач ний вне сок у фор му лю ван ня гро ма дян ст -
ва як клю чо вої ха рак те ри с ти ки про це су тво рен ня дер жа ви-нації. Т. Мар шалл,
ствер д жу вав, що дер жа ва за галь но го до б ро бу ту до пов ни ла політич не гро ма дян -
ст во, що асоціюва ло ся з лібе раль ною де мо кратією, по нят тям соціаль но го гро ма -
дян ст ва, що пе ред ба ча ло пра во на соціаль ний до б ро бут1. Од но час но ви су ва ли ся
ідеї, що дер жа ва-нація по вин на бу ти відповідаль на за ос танні ка та ст рофічні події
у Європі – дві світо вих війни, що ста ло ос но вою по яви євро пейсь ко го ру ху. Са ме
ця по зиція бу ла прий ня та євро пейсь ки ми фе де раліста ми, зо к ре ма та ки ми пред -
став ни ка ми хри с ти янсь ко-де мо кра тич но го ру ху як К. Аде на у ер, Ж. Мо не та
Р. Шу ман. Хо ча ці бать ки-за снов ни ки Об’єдна ної Євро пи не ма ли наміру ліквіду -
ва ти дер жа ву-націю, во ни за кла ли пе ре ду мо ви для мінімізації її впли ву шля хом
будівництва надєвро пейсь кої си с те ми і фор му ван ня ос нов Євро пи фе де рації2.
Пер шим кро ком ста ло об’єднан ня у ше с ти євро пейсь ких країнах кам’яно -
вугільної, залізо руд ної і ме та лургійної про мис ло вості, які слу гу ва ли ос нов ним
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ре сур сом для підго тов ки і ве ден ня воєнних дій, у Євро пейсь ке об’єднан ня вугілля
і сталі у 1951 році. 

Де які ав то ри ствер д жу ють, що євро пейсь ка інте г рація ма ла за ме ту не так об -
ме жен ня сфе ри впли ву дер жа ви-нації, скільки її відро д жен ня3. Ад же май же три
де ся тиліття після закінчен ня Дру гої світо вої війни, які ста ли зо ло тим віком для
дер жа ви за галь но го до б ро бу ту (з 1945 по 1975 рр.), Євро пейсь ка Спільно та бу ла
пе ре важ но дру го ряд ним політич ним ак то ром. Во на здійсню ва ла ли ше ок ремі
кро ки у сфері справді за галь ноєвро пейсь кої політи ки, на при клад ре алізо ву ва ла
Спільну сільсько го с по дарсь ку політи ку. 

Існує кілька підходів до кла сифікації різних форм дер жа ви за галь но го до б ро -
бу ту. Найбільш відо мою є кла сифікація Г. Еспрінг-Ан дер сон4 про по нує виділя ти
три ти пи дер жа ви за галь но го до б ро бу ту: лібе раль ний, кон сер ва тив но-кор по ра -
тивістський та соціаль но-де мо кра тич ний. Для цьо го во на виділяє такі кри терії як
рівень де ком мо дифікації (за без пе чен ня по за рин ком, що має за ме ту зміну ста ту -
су індивідів на рин ку праці: по си лен ня по зицій працівни ка і по слаб лен ня аб со -
лют но го ав то ри те ту пра це дав ця. Це до ся гається шля хом на дан ня соціаль ної до -
по мо ги. Як що ступінь де ком мо дифікації ви со кий, то за лежність індивіда від
праці та ри зи ку втра ти до ходів ос лаб люється), ступінь стра тифікації суспільства
та фор ма дер жав но го втру чан ня.

Од нак, не зва жа ю чи на різні підхо ди, з точ ки зо ру те ри торіаль ної ор ганізації
дер жа ва за галь но го до б ро бу ту має низ ку спільних рис, що відо б ра жа ють місце
регіонів і ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня у здійсненні дер жав ної політи ки. 

1. Си с те ма адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою зміню ва ла ся у період
еко номічно го рос ту, ко ли еко номіка та суспільство пе ре бу ва ли у фазі постійно го
роз ши рен ня: це сто су ва ло ся як бю ро кратії: збільшен ня кількості дер жав них
служ бовців, коштів на ут ри ман ня уп равлінсько го апа ра ту, мас штабів та на -
прямків уря до вої політи ки.

2. Спра вед ливість бу ла од ним з ос но во по лож них прин ципів що до відно син
між людь ми та адміністра тив но-те ри торіаль ни ми оди ни ця ми. Ос нов ни ми інстру -
мен та ми її до сяг нен ня на рівні індивідів бу ла про гре сив на став ка опо дат ку ван ня,
на рівні те ри торіаль них оди ниць – ре ди с т ри бу тив на регіональ на політи ка. 

3. Дер жа ва не ли ше ма ла мож ливість, а й ак тив но втру ча ла ся в еко номічну та
соціаль ну сфе ри для ре алізації свої цілей і за вдань, у повній відповідності з по ло -
жен ня ми кейнсіансь кої мо делі ма к ро еко номічної політи ки.

Мо дель дер жа ви за галь но го до б ро бу ту про по ну ва ла свій підхід до відно син
між цен т раль ним рівнем вла ди та си с те мою місце во го са мо вря ду ван ня. Ак цент

444 Держава і право • Випуск 62

Лібе раль ний (ан г ло-
аме ри кансь кий)

Кон сер ва тив но-кор -
по ра тивістський

(фран ко-німець кий)

Соціаль но-де мо кра -
тич ний 

(скан ди навсь кий)
Рівень 
де ком мо дифікації

Низь кий Ви со кий Ви со кий

Стра тифікація
суспільства
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Ре гу лю ван ня ринків На дан ня пря мо го
фінан су ван ня і ре гу -

лю ван ня ринків

На дан ня пря мо го
фінан су ван ня



ро бив ся на цен т ралізації за для по кра щен ня збо ру фінан со вих коштів та роз поділу
ре сурсів поміж індивіда ми, гру па ми та відста ли ми те ри торіями. Са ме за вдя ки ре -
ди с ти ри буції до ходів пла ну ва ло ся по кра щи ти соціальні по каз ни ки як ок ре мих
гро ма дян, так і те ри торій за га лом, «підтяг ну ти» їх до рівня найбільш за без пе че -
них. Уряд дер жа ви за галь но го до б ро бу ту ви хо див з не обхідності зміцнен ня нації
як су куп ності гро ма дян, а не за до во лен ня по треб ок ре мих індивідів чи регіонів,
що пе ред ба ча ло по си лен ня цен т ралістської тен денції. Так, регіональ на політи ка
роз роб ля ла ся та прий ма ла ся на рівні міністер ст ва для по си лен ня за галь но е ко -
номічно го по тенціалу всієї країни і ви ко ну ва ла ся регіона ми без мож ли вості вне -
сен ня жод них змін з ура ху ван ням особ ли во с тей кон крет ної те ри торії. Відно си ни
між уря дом та регіона ми повністю відповіда ли мо делі «прин ци пал-агент», в якій
дер жа ва як «прин ци пал» ви ко ри с то ву ва ла ор га ни вла ди регіональ но го та місце -
во го рівня як сво го «аген та» з на дан ня соціаль них по слуг. Відповідно, ав то -
номність ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня у період розквіту дер жа ви за галь но -
го до б ро бу ту бу ла знач но об ме же на, оскільки більшість пи тань вирішу ва ли ся на
рівні уря ду. Це ма ло місце навіть у скан ди навсь ких країнах з їх силь ни ми тра -
диціями місце вої ав то номії та важ ли вою рол лю, яка відво ди ла ся ор га нам місце -
во го са мо вря ду ван ня у за без пе ченні пев но го рівня соціаль них стан дартів своїм
меш кан цям5. Оскільки са ме пар ла мент виз на чав ос новні рам ки діяль ності са мо -
вряд них ор ганів та мас штаб їх по вно ва жень, які не пе ред ба ча ли суттєвих відхи -
лень від за да но го кур су. У Ве ликій Бри танії ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня
збе рег ли пев ний ступінь не за леж ності. Од нак яс к ра во про яв ля ла ся тен денція до
ви роб лен ня єди ної дер жав ної політи ки, яку во ни бу ли зо бов’язані здійсню ва ти
для за без пе чен ня од на ко во го рівня по слуг на усій те ри торії дер жа ви. Навіть у фе -
де ра тив них дер жа вах, та ких як Німеч чи на та Австрія, роль зе мель зве ла ся до про -
сто го ви ко нан ня вказівок, ви да них фе де раль ним уря дом. У цих дер жа вах та кож
спо с теріга ла ся тен денція до фіскаль ної цен т ралізації, що ще більше підри ва ла ав -
то номію ор ганів вла ди регіональ но го рівня. 

Низ ка подій, що тра пи ли ся про тя гом 1970-х років (наф тові кри зи 1973 і 1979
років, зро с тан ня дер жав но го дефіци ту, крах Брет тон-Вудсь кої ва лют ної си с те ми,
при швид шен ня темпів гло балізації) ви я ви ли не доліки мо делі дер жа ви за галь но го
до б ро бу ту, ство рив ши спри ят ли вий ґрунт для по яви не олібе раль ної іде о логії. Ос -
нов ни ми її провідни ка ми на політичній арені ста ла М. Тет чер, об ра на прем’єр-
міністром Ве ли кої Бри танії у 1979 р., та Р. Рей ган, який став пре зи ден том США у
1980 р. Хо ча їх розділяв Ти хий оке ан, од нак здійсню ва на ни ми політи ка ма ла такі
спільні ри си як: пріори тет рин ко вих сил в ході розміщен ня дер жав них і при ват -
них благ; ос лаб лен ня дер жав но го кон тро лю над при ват ним сек то ром; відмо ва від
прин ци пу рівності і про го ло шен ня нерівності як най кра що го сти му лу роз вит ку
підприємництва та ре фор му ван ня у дер жав но му сек торі. Та кож ма ло місце пе ре -
ос мис лен ня ролі дер жа ви, що про яви ло ся у зміні підходів до ро зуміння дер жав -
ної служ би, яка роз гля да ла ся як ор ганізація, що до пев ної міри ана логічна тим,
що опе ру ють у при ват но му сек торі. 

Слід звер ну ти ува гу на три ос нов них тен денції, що сто су ють ся те ри торіаль -
ної ор ганізації вла ди дер жа ви у цей період: 1) де цен т ралізація, 2) пе рехід до мо -
делі ви бо ру та 3) відмо ва від ієрархічності. Де цен т ралізація пе ред ба ча ла пе ре да -
чу низ ки функцій дер жа ви за галь но го до б ро бу ту на регіональ ний та місце вий
рівні. Тут по вною мірою про яви ли ся кон кретні політичні, еко номічні, соціальні
особ ли вості кож ної країни, що зна хо ди ли своє відо б ра жен ня у формі та тем пах
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де цен т ралізації. Як пра ви ло, на пер ших ета пах адміністра тив ної де цен т ралізації
ста ви ло ся за вдан ня зни зи ти ступінь цен т ралізації політич ної си с те ми, яка прак -
тич но поз ба ви ла ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня пра ва прий ма ти рішен ня для
вирішен ня навіть влас них, ло каль них про блем. Про тя гом 1980-1990-х років де -
цен т ралізація пе ред ба ча ла на дан ня більших по вно ва жень регіональ но му та
місце во му рівню, при кла да ми чо го ста ли ство рен ня ав то ном них регіонів в
Іспанії, де цен т ралізаційна ре фор ма 1982 ро ку у Франції, пе ре тво рен ня Бельгії у
фе де ра тив ну дер жа ву, за кла ден ня пе ре ду мов для транс фор мації Італії в
регіональ ну дер жа ву, де во люція у Ве ликій Бри танії в кінці 1990-х років то що. 

Тен денція до глиб шої політич ної де цен т ралізації по си ли ла ся за вдя ки Раді
Євро пи та Євро со ю зу. У 1985 році Ра да Євро пи прий ня ла Євро пейсь ку хартію
місце во го са мо вря ду ван ня, що спря ла роз вит ку си с те ми ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня у дер жа вах, які її ра тифіку ва ли. Євро со юз, у свою чер гу, про го ло сив
прин цип суб сидіар ності та парт нер ст ва в ході транс фор мації за галь ноєвро пейсь -
кої регіональ ної політи ки у політи ку єдності та фор му ван ня струк тур них фондів
у се ре дині 1980-х років. Зго дом ці прин ци пи бу ли вклю чені у Ма а с т рихтсь кий до -
говір 1992 ро ку і на сьо годні вва жа ють ся ос но во по лож ни ми ха рак те ри с ти ка ми
уп равлінської си с те ми Со ю зу. 

Дру га тен денція свідчи ла про по сту по ву відмо ву від мо делі «прин ци пал-
агент» у відно си нах між цен т ром і регіона ми. В ре зуль таті не спри ят ли вої еко -
номічної си ту ації у 1980-х ро ках уря ди дер жав за галь но го до б ро бу ту по ча ли мас -
шта би на дан ня соціаль них по слуг або навіть відмов ля ти ся від де я ких соціаль них
про грам. У відповідь на це ба га то регіонів та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня
стик ну ли ся з не обхідністю аку му лю ва ти і об’єдну ва ти свої зу сил ля з парт не ра ми
як все ре дині країни, так і за її ме жа ми, для ви ко нан ня функцій, що на них по кла -
да ли ся. У Скан ди навії, уряд Швеції, насліду ю чи при клад Данії, Нор вегії та
Фінляндії, за по чат ку вав ек с пе ри мент під на звою «вільна ко му на», спря мо ва ний
на змен шен ня надмірно го ре гу лю ван ня дер жа вою діяль ності ор ганів місце вої
вла ди. 

Ек с пе ри мент з вільни ми ко му на ми три вав з се ре ди ни 1980-х до по чат ку 1990-
х років для ви роб лен ня но вих підходів до розв’язан ня суспільних про блем та по -
шу ку но вих ор ганізаційних форм на місце во му рівні, що про ти с тав ля ло ся ста ро -
му, уніфіко ва но му підхо ду часів розквіту дер жа ви за галь но го до б ро бу ту. І хо ча
він офіційно вва жається за вер ше ним, од нак роз роб лені в ході ньо го мо делі і ме -
ханізми взаємодії між різни ми рівня ми вла ди все ще прак ти ку ють ся. 

У Ве ликій Бри танії де во люція, ініційо ва на уря дом Т. Бле ра, пе ред ба ча ла ек с -
пе ри мен ти у си с темі місце во го са мо вря ду ван ня, вклю ча ю чи прямі ви бо ри ме ра
та відмо ву від си с те ми комітетів, які ство рю ва ли ся як ви ко навчі ор га ни, відділені
від пред став ниць ко го ор га ну. До пев ної міри це мож на вва жа ти виз нан ням то го,
що регіональ на та місце ва де мо кратія є суттєви ми еле мен та ми де мо кратії як та -
кої, і що місце ва де мо кратія пе ред ба чає пев ну різно манітність та сво бо ду від кон -
тро лю цен т раль но го уря ду. 

Як пра ви ло, мо дель ви бо ру є ви ра жен ням не олібе раль но го підхо ду, який
доміну вав у дер жавній політиці країн За хо ду у 1980-1990-ті ро ки. Ав то номія ор -
ганів місце во го са мо вря ду ван ня із за сто су ван ням прин ци пу суб сидіар ності оз на -
чає вирішен ня суспільних про блем на найбільш відповідно му рівні: національ но -
му, регіональ но му чи місце во му. Од нак, з точ ки зо ру не олібе ралізму, це та кож оз -
на чає ви ко ри с тан ня кон ку рент но го підхо ду. По чи на ю чи з 1990-х років помітною
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стає тен денція до знач но го збільшен ня кон ку ренції між ор га на ми вла ди місце во -
го і регіональ но го рівня як в рам ках дер жа ви, так і за її ме жа ми. Нові об ста ви ни
зму шу ва ли їх ство рю ва ти найбільш спри ят ливі умо ви для за лу чен ня іно зем них
інве с тицій, всту па ю чи у кон ку рент ну бо роть бу за інве с торів як із сусідніми те ри -
торіями, так і з ана логічни ми ут во рен ня ми інших євро пейсь ких країн. 

Ос тан ня тен денція по ля гає у відмові від ієрархічних відно син між різни ми
рівня ми дер жав но го уп равління. У Швеції граф ст ва та ко му ни пе ре бу ва ють на од -
но му рівні, а два но во с тво рені ек с пе ри мен тальні регіони не ма ють ієрархічних
відно син з інши ми рівня ми дер жав но го уп равління. У Франції та кож має місце
рівність між трьо ма уп равлінськи ми рівня ми – регіоном, де пар та мен том та ко му -
ною. Та кий вибір бу ло зроб ле но у ході ство рен ня но вих регіонів, оскільки лобі де -
пар та ментів у за ко но дав чо му ор гані по бо ю ва ло ся, що регіони от ри ма ють доміну -
ю чу по зицію що до де пар та ментів, ана логічно ста но ви щу, що ма ють де пар та мен -
ти по відно шен ню до ко мун. Для уник нен ня та кої си ту ації бу ла ска со ва на будь-
яка ієрархія. У Ве ликій Бри танії регіони відсутні в Англії, але функціону ють в
Шот ландії та Уельсі. Шот ландсь кий пар ла мент та Національ на асам б лея Уель су
відповіда ють за фінан су ван ня діяль ності ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня і
вирішен ня місце вих справ, од нак не здійсню ють звич но го ієрархічно го кон тро лю,
а уп равління здійснюється рад ше у дусі парт нер ст ва. У Нідер лан дах провінції є
віднос но слаб ким рівнем уп равління, який не зай має доміну ю чо го ста но ви ща що -
до муніци палітетів, в той час як ос танні ма ють своєрідні кор по ра тивні відно си ни
з цен т раль ним уря дом. В інших країнах, та ких як Італія та Іспанія, регіони та ав -
то номні ут во рен ня посіда ють де що ви щу по зицію що до провінцій та те ри торіаль -
них гро мад, од нак за га лом тяжіють до го ри зон таль них відно син. 

Оче вид но, що не ос тан ню роль у зміцненні і по ши ренні цієї тен денції відігра -
ла Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня, що ви ма гає по ва ги ав то номії
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, навіть з бо ку інших рівнів дер жав но го уп -
равління, та ких як регіонів. Та кож слід ма ти на увазі складність су час них уп -
равлінських про цесів, що ви ма га ють вра ху ван ня дум ки різних ак торів на різних
рівнях уп равління, що, до пев ної міри, за охо чує роз ви ток го ри зон таль них форм
співпраці. 

От же, пе рехід від кон цепції дер жа ви-нації до дер жа ви за галь но го до б ро бу ту
зу мо ви ло по си лен ня цен т ралізму, бю ро кра тиз му та ши ро ке по ши рен ня мо делі
«прин ци пал-агент». В свою чер гу ви чер пан ня ідеї дер жа ви за галь но го до б ро бу ту
при зве ло до знач них змін у при роді, ролі, функціях та те ри торіальній ор ганізації
дер жа ви: де цен т ралізації, по си лен ня регіональ ної та місце вої ав то номії, при -
наймні на кон сти туційно му, політич но му, адміністра тив но му рівні, що не завжди
су про во д жу ва ло ся адек ват ним фінан со вим за без пе чен ням та ак тивізації го ри зон -
таль но го співробітництва. 

1. Marshall T. Citizenship and social class and other essays / T. Marshall. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1950. 2. Burgess M. Federalism and the EU: Building of Europe,
1950-2000 / M. Burgess. – L.: Routledge, 2000. 3. Milward A. The European rescue of the
nation-state / M. Burgess. – L.: Routledge, 2000. 4. Esping-Anderson G. The three worlds of
welfare capitalism / G. Esping-Anderson. – Cambridge: Policy Press, 1990. – P. 47. 5.
Loughlin J. The politics of local taxation in Sweden: Reform and continuity / Loughlin J.,
Lidstrom A., Hudson C. // Local Government Studies. – 2005. – Vol.31. – №.3. – Р. 334–368.

447Юридичні і політичні науки



УДК 321.01

П. В. МИ РО НЕН КО

ПА РА МЕ Т РИ ДЛЯ ВИЗ НАЧЕН НЯ ФОР МИ ДЕР ЖАВ НО ГО ПРАВЛІННЯ 
ЯК ДОСЛІДНИЦЬ КА ПРО БЛЕ МА 

Пред став ле на ав торсь ка по зиція що до про бле ма ти ки ви о крем лен ня низ ки важ ли -
вих па ра метрів для виз на чен ня фор ми дер жав но го правління на ос нові аналізу біка ме -
ралізму, висвітлен ня де я ких ас пектів труд нощів ста нов лен ня і роз вит ку пар ла мен та -
риз му й інсти ту ту гла ви дер жа ви в су часній Ук раїні з ог ля ду на ут вер д жен ня напівпре -
зи дентсь кої фор ми правління. З’ясо ва но спе цифіку те о ре тич но го обґрун ту ван ня та
прак тич но го про яву фор маль но-юри дич ної і політи ко-пра во вої сторін функціону ван ня
фор ми дер жав но го правління, зо к ре ма крізь приз му роз гля ду пи тан ня про зба лан со -
ваність її роз вит ку.

Клю чові сло ва: фор ма дер жав но го правління, біка ме ралізм, пар ла мен та ризм, дер -
жав ний ме ханізм, дер жав ний інсти тут.

Ми ро нен ко П.В. Па ра ме т ры для оп ре де ле ния фор мы го су дар ст вен но го прав ле -
ния как ис сле до ва тель ская про бле ма

Пред став ле на ав тор ская по зи ция по про бле ма ти ке вы де ле ния ря да важ ных па ра -
ме т ров для оп ре де ле ния фор мы го су дар ст вен но го прав ле ния на ос но ве ана ли за би ка ме -
ра лиз ма, ос ве ще ние не ко то рых ас пек тов труд но с тей ста нов ле ния и раз ви тия пар ла -
мен та риз ма и ин сти ту та гла вы го су дар ст ва в со вре мен ной Ук ра и не, учи ты вая ут -
верж де ние по лу пре зи дент ской фор мы прав ле ния. Вы яс не но спе ци фи ку те о ре ти че с ко го
обос но ва ния и прак ти че с ко го про яв ле ния фор маль но-юри ди че с кой и по ли ти ко-пра во вой
сто рон функ ци о ни ро ва ния фор мы го су дар ст вен но го прав ле ния, в том чис ле сквозь
приз му рас смо т ре ния во про са о сба лан си ро ван ность ее раз ви тия.

Клю че вые сло ва: фор ма го су дар ст вен но го прав ле ния, би ка ме ра лизм, пар ла мен та -
ризм, го су дар ст вен ный ме ха низм, го су дар ст вен ный ин сти тут.

Myronenko Petro. Options for defining the form of the state government as a
research problem

The article presents the author's position on the problem of the selection of a number of
important parameters to determine the form of government based on the analysis of bicamer-
alism, the coverage of some aspects of the difficulties of formation and development of par-
liamentarism and the Institute of the head of state in modern Ukraine, given the approval of
a semi-presidential form of government. It was found specific theoretical foundation and prac-
tical manifestation of formal legal and political and legal aspects of functioning form of gov-
ernment, particularly in the light of the consideration of the balance of its development.

Key words: form of government, bicameralism, parliamentarism, the state mechanism, a
state institution.

Про бле ма ос мис лен ня по нят тя «фор ма дер жав но го правління» – це, перш за
все, пи тан ня про оп ти маль ну ор ганізацію дер жав ної вла ди; про вибір найбільш
ефек тив ної в умо вах транс фор мації політич ної си с те ми тієї чи іншої країни мо -
делі політи ко-пра во вих відно син і варіан ту взаємодії цен т раль них ор ганів дер -
жав ної вла ди; про та ку конфігу рацію ба зо вих дер жав них інсти тутів, яка спри я ла
б національ но му суспільно-політич но му роз вит ку, став ши йо го політи ко-пра во -
вою ос но вою. Тож не див но, що в ос танні де ся тиріччя і в політичній, і в
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соціологічній, і в юри дичній на уці ак тивізу ють ся дис кусії що до не обхідності пе -
ре гля ду кла сич них підходів до ти по логізації форм дер жав но го правління, що до
виз на чен ня за сад ни чих кри теріїв їх кла сифікації, що до важ ли вості розрізнен ня
фор маль них та не фор маль них форм правління при ха рак те ри с тиці ор ганізації си -
с те ми дер жав ної вла ди й уп равління. Мож на з впев неністю про гно зу ва ти, що
досліджен ня про бле ма ти ки фор ми правління не бу дуть втра ча ти своєї ак ту аль -
ності ще три ва лий час, ад же су час ний світ за га лом та йо го політич не та соціаль -
но-еко номічне жит тя зо к ре ма і йо го юри дич но-пра во ве оформ лен ня є над зви чай -
но ди намічним, та ким, що за знає постійних змін і мо дифікацій та по тре бує пе ре -
ос мис лен ня тра диційних на уко во-ме то до логічних по зицій їх вив чен ня й аналізу.

Спро ба фор му лю ван ня ав торсь кої дослідниць кої по зиції що до роз гля ду низ ки
важ ли вих па ра метрів для виз на чен ня фор ми дер жав но го правління – це ме та
пред став ле ної статті, яка обу мов люється ви ще ок рес ле ни ми при чи на ми. За вдан -
ня ми цієї ро бо ти є: 1) аналіз фе но ме ну біка ме ралізму як важ ли вої скла до вої при
виз на ченні фор ми дер жав но го правління; 2) висвітлен ня де я ких ас пектів труд -
нощів ста нов лен ня і роз вит ку пар ла мен та риз му й інсти ту ту гла ви дер жа ви в су -
часній Ук раїні з ог ля ду на ут вер д жен ня напівпре зи дентсь кої фор ми правління;
3) з’ясу ван ня спе цифіки те о ре тич но го обґрун ту ван ня та прак тич но го про яву фор -
маль но-юри дич ної і політи ко-пра во вої сторін функціону ван ня фор ми дер жав но -
го правління; 4) вив чен ня політо логічно го ба чен ня про бле ми зба лан со ва ності
фор ми дер жав но го правління. 

З ог ля ду на за зна чені ви ще ме ту і за вдан ня пред став ле ної статті, ав тор при ви -
борі бібліог рафічно-дже рель ної ба зи для її підго тов ки ак цен ту вав ува гу на ос -
танніх (здійсне них впро довж де ся тиріччя) фун да мен таль них досліджен нях як мо -
ло дих, так і досвідче них та ав то ри тет них вітчиз ня них на уковців. То му в ос но ву
цієї статті бу ли по кла дені ре зуль та ти ди сер таційних робіт Л. Ду наєвої, М. Новіко -
ва, С. Се рь огіної, О. Скре бець та О. Хар чен ко, при свя чені ак ту аль ним пи тан ням
виcвітлен ня спе цифіки фор ми дер жав но го правління в Ук раїні та світі. Особ ли во
слід відміти ти ре зуль та ти ди сер таційних робіт Л. Ду наєвої «Співвідно шен ня вла -
ди та са мо вря ду ван ня в про цесі здійснен ня політич но го уп равління су ча сним
суспільством» та С. Се рь огіної «Фор ма правління в Ук раїні: кон сти туційно-пра -
во вий ас пект», які яв ля ють со бою одні з найбільш ґрун тов них досліджень з ок -
рес ле ної про бле ма ти ки в ме жах політич ної та юри дич ної на ук та ма ють знач ний
ев ри с тич но-по шу ко вий по тенціал для по даль ших на пра цю вань що до фор ми дер -
жав но го правління. 

Ди зайн роз та шу ван ня й ок рес лен ня меж по вно ва жень цен т раль них дер жав -
них інсти тутів є од ним з клю чо вим чин ників успішності суспільно-політич но го
роз вит ку у будь-якій су часній країні. Са ме дис кусії що до ви бо ру «пра виль ної»,
«оп ти маль ної», «та кої, що відповідає національ ним тра диціям» мо дифікації фор -
ми дер жав но го правління ду же ча с то виз на ча ють век тор стра тегічно го роз вит ку
то го чи іншо го суспільства, що при зво дить, у кінце во му підсум ку, або до йо го де -
мо кра ти зації, або до йо го ав то кра ти зації. 

Од ним з та ких цен т раль них інсти тутів дер жа ви ви с ту пає пар ла мент – най ви -
ща ус та но ва пред став ниць ко-за ко но дав чо го ха рак те ру, від ба зо вих політи ко-пра -
во вих оз нак якої ба га то в чо му і за ле жить вибір пев но го варіан ту (мо делі)
суспільно-політич но го роз вит ку країни. Скажімо, місце пар ла мен ту як най ви що -
го за ко но дав чо го ор га ну дер жав ної вла ди у політичній си с темі, особ ли вості йо го
взаємодії з інши ми дер жав ни ми інсти ту та ми, ко ло по вно ва жень de jure та de facto
ду же ча с то ста ють виз на чаль ни ми при кла сифікації фор ми правління. У той же
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час вив чен ня внутрішньої, інсти туціональ ної струк ту ри пар ла мен ту, яка нині
пред став ле на дво ма варіан та ми – уніка ме раль ною та біка ме раль ною мо де ля ми,
дає підста ви для ком плекс ної ха рак те ри с ти ки політич ної си с те ми і політич но го
роз вит ку дер жа ви крізь приз му висвітлен ня особ ли во с тей фор ми правління у ній.
У цьо му кон тексті важ ли вим уяв ляється, зо к ре ма, аналіз біка ме ралізму як політи -
ко-пра во во го фе но ме ну. 

Як відо мо, біка ме ралізм має давні істо ричні ко рені. Так, пер ши ми істо рич ни -
ми фор ма ми біка ме ралізму бу ли ан тич на мо дель (ґрун ту ва ла ся на те орії «зміша -
но го правління» Арісто те ля, Полібія, Ци це ро на) та мо дель ста но во го пред став -
ництва ( в її ос нові – ста но ва мо нархія як фор ма дер жав но го правління, що ма ла
у струк тур но му підґрунті два еле мен ти – ко легіаль но-до рад чий та ста но во-пред -
став ниць кий). Су час ною і пост су час ною фор ма ми біка ме ралізму ви с ту па ють мо -
дер на мо дель (за сно ва на на те орії роз поділу вла ди Ш. Мон теск’є та ідеї «стри му -
вань і про ти ваг» Дж. Адам са, в яких бу ло обґрун то ва но не обхідність ди фе -
ренціації за ко но дав чої вла ди шля хом її роз поділу на дві па ла ти) та плю раль на мо -
дель (ба зується на ідеї ба га то вимірності ре аль ної політи ки). Мо дер на мо дель ста -
ла ре зуль та том руй ну ван ня поліка ме раль ної од но манітності євро пейсь ких пар ла -
ментів, наслідком ліквідації фе о даль них по рядків і пе ре хо ду до за галь но го ви бор -
чо го пра ва. Плю раль на мо дель біка ме ралізму відповідає стан дар там «про це су -
аль но-кон сен сус ної» де мо кратії, яка є най о с таннішим політи ко-пра во вим трен -
дом роз вит ку дер жа ви, та ар гу мен то ва но до во дить, що нині вже не має тісної за -
леж ності між те ри торіаль но-дер жав ним ус т роєм і на явністю або відсутністю дру -
гої па ла ти пар ла мен ту. Ад же сьо годні, за сло ва ми вітчиз ня но го на уков ця
М. Новіко ва, дру га (се натсь ка) па ла та най ви що го за ко но дав чо го ор га ну дер жа ви
по кли ка на ста ти функціональ но ефек тив ною ре пре зен тан тою різно го ро ду мен -
шин в унітар них дер жа вах1. 

Відтак, на наш по гляд, цілком логічно слуш ною та ме то до логічно обґрун то ва -
ною уяв ляється мож ливість ви о крем лен ня у мо делі ре с публікансь ко го правління
та кої її варіації як біка ме раль на фор ма правління. Се ред пе ре ваг біка ме ралізму як
особ ли вої фор ми (або її варіації) правління мож на на зва ти на ступні. По-пер ше,
біка ме ральні си с те ми є ефек тив ни ми у то му ви пад ку, ко ли па ла ти ма ють значні
відмінності, але віднос но рівні по вно ва жен ня. По-дру ге, комбінація та ких ба зо -
вих рис біка ме ралізму, як (не)кон гу рентність та (а)си метрія, є оп ти маль ною для
ба га ть ох су час них дер жав пе рехідно го ти пу, оскільки сприяє зміцнен ню де мо кра -
тич них за сад роз вит ку та ре алізації їх прин ципів у політич но му житті2. То му не
див но, що впро довж ос танніх двад ця ти років у вітчиз няній соціаль но-гу -
манітарній на уці та у політич них ко лах не вщу ха ють дис кусії що до пе ре ваг і не -
доліків біка ме ралізму для роз вит ку ук раїнсько го пар ла мен та риз му, для ста нов -
лен ня національ ної де мо кра тич ної політич ної си с те ми. 

Але, на на ше пе ре ко нан ня, при роз гляді мож ли во с тей впро ва д жен ня біка ме -
ралізму у політич ну си с те му Ук раїни слід вра хо ву ва ти й особ ли вості політич ної
куль ту ри (зо к ре ма, та ке по ши ре не яви ще у вітчиз няній політиці, як не по тизм,
вла с ти ве для всіх її ак торів – лівих, цен т ристів, пра вих; про західних і про -
російських), відсутність три ва ло го, не пе рерв но го досвіду дер жа во тво рен ня та де -
мо кра тич но го роз вит ку, спе цифіку ха рак те ру політич ної кон ку ренції, а та кож, що
вкрай важ ли во, відсутність ре аль них ва желів впли ву і кон тро лю з бо ку гро ма дян
(ви борців) за діяльністю пар ла мен тарів. От же, як вва жає ав тор, перш ніж ве с ти
мо ву про пе рехід до біка ме раль ної пар ла мен тар ної си с те ми правління у вітчиз ня -
них соціокуль тур них і політич них ре аліях вар то звер ну ти ува гу на за без пе чен ня
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ме ханізмів впро ва д жен ня дієво го імпе ра тив но го де пу татсь ко го ман да ту та на ла -
го д жен ня ефек тив но го взаємозв’яз ку між ви бор ця ми і пар ла мен та ря ми. Вод но -
час, без за пе реч но, не до оціню ван ня ролі і місця пар ла мен ту у си с темі ор ганів дер -
жав ної вла ди й уп равління, у вітчиз няній мо делі дер жав но го правління тяг не за
со бою і ви к рив ле не уяв лен ня про оп ти маль ну політич ну си с те му, яка по вин на бу -
ти сфор мо ва на в Ук раїні нині, ад же прин цип пред став ництва як за сад ни чий прин -
цип де мо кратії має свої ви то ки у діяль ності са ме ви що го за ко но дав чо го ор га ну
дер жа ви.

Вітчиз ня на дослідни ця О. Скре бець, спи ра ю чись на ма теріали політи ко-пра -
во вих до ку ментів і соціаль но зна чи мих подій у сфері взаємин пар ла ментсь кої і
пре зи дентсь кої гілок вла ди, ствер д жує на ступ не: «Здійснен ня Вер хов ною Ра дою
Ук раїни інстру мен таль них функцій ус клад нюється не доліка ми ви бор чо го ме -
ханізму, відсутністю стійкої партійної си с те ми, […] особ ли во с тя ми мобілізо ва но -
го ти пу політич ної участі ук раїнсько го на се лен ня»3. Окрім то го, досвід вітчиз ня -
но го пар ла мен та риз му засвідчує: за двад цять два ро ки йо го су ве рен но го
функціону ван ня ро бо та національ но го пар ла мен ту постійно до во ди ла про зро с -
тан ня роз ри ву між інте ре са ми на род них об ранців та тих, хто їх оби рає, а то му го -
во ри ти про не обхідність за про ва д жен ня біка ме ралізму у вітчиз ня них умо вах за -
ра но, тим більш у ви пад ку, ко ли чітко не роз роб лені за са ди ре к ру ту ван ня по -
тенційних пар ла мен тарів у верх ню па ла ту най ви що го за ко но дав чо го ор га ну дер -
жа ви.

Не мен ше зна чен ня при роз гляді тієї чи іншої фор ми правління відіграє си с -
те ма роз та шу ван ня цен т раль них інсти тутів дер жав ної вла ди та ха рак тер на для
кож но го кон крет но го суспільства спе цифіка роз поділу вла ди. При кла дом, ук -
раїнська дослідни ця Л. Ду наєва про по нує при вив ченні за зна че но го па ра ме т ру
фор му правління ви ко ри с то ву ва ти термін «схе ма тизм вла ди». «Схе ма тизм вла ди
у та ко му ро зумінні ре алізується як пев на, виз на че на конфігу рація, яка за без пе чує
пев ний спосіб взаємодії тран цен денцій вла ди, інстанцій вла ди, еліт, місць при сут -
ності та на ро ду. Як що будь-яка з скла до вих бу де про пу ще на, то це мо же при зве с -
ти до не га тив них наслідків»4. Та ким чи ном, фор ма правління як ком плекс на ха -
рак те ри с ти ка дер жа ви має вра хо ву ва ти всі мож ливі іпо стасі вла ди як її цен т раль -
но го, сутнісно го ком по нен ту: влас не дер жав ну, а та кож політич ну, публічну, вла -
ду місце во го са мо вря ду ван ня, вла ду політич но го ме недж мен ту то що. При виз на -
ченні фор ми правління ду же важ ли ви ми ста ють і на ступні струк турні по каз ни ки
вла ди: суб’єкти, об’єкти, дже ре ла, ре сур си, ме та, ме то ди, фор ми про яву та ре -
алізації. Зміна конфігу рації вла ди зо к ре ма та фор ми правління за га лом відбу ва -
ють ся, на дум ку Л. Ду наєвої, внаслідок протікан ня трьох про цесів: «інте г рації ме -
реж довіри, ізо ляції ка те горіаль ної нерівності та ліквідації не за леж них центрів
вла ди, які вда ють ся до на сил ля та при му су»5. 

Зро зуміло, що кож на кон крет на країна роз роб ляє свою мо дель дер жав но го
правління, втім ті універ сальні па ра ме т ри фор ми правління, які ви роб лені
політич ною та юри дич ною на ука ми, вка зу ють на пе ре ва ги і не доліки кож ної з її
мо дифікацій за тих чи інших умов політич но го жит тя. Кон кре ти зація та ких пе ре -
ваг і не доліків фор ми дер жав но го правління мо же здійсню ва ти ся, у то му числі,
че рез по нят тя «ме ханізм дер жа ви». Дер жав ний ме ханізм – це си с те ма різно -
манітних ор ганізацій, за до по мо гою яких дер жа ва ре алізує свої функції. Дер жав -
ний ме ханізм обов’яз ко во за сно ва ний на відповідній нор ма тивній базі та пе ред ба -
чає наділен ня відповідних дер жав них інсти тутів спеціаль ни ми по вно ва жен ня ми
у відповідній сфері діяль ності6. Інши ми сло ва ми, по нят тя «ме ханізм дер жа ви»
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вка зує на нор ма тив но-юри дич ний бік фор ми дер жав но го правління, на її фор -
маль ну скла до ву, без чітко го оформ лен ня якої не мож ли вим уяв ляється її якісне
на пов нен ня політич ним «змістом».

Як що поєдна ти в діалек тич но му аналізі «фор му» та «зміст», політич ну та
нор ма тив но-юри дич ну сто ро ни фор ми дер жав но го правління, то слуш но ви о кре -
ми ти такі ком по нен ти у пред став ле но му по нятті. Пер ший ком по нент – нор ми та
прак ти ка, що сто су ють ся ви ду, струк ту ри, пра во во го ста но ви ща ви щих ор ганів
дер жав ної вла ди. Дру гий – нор ми та прак ти ка, що ха рак те ри зу ють взаєми ни між
ор га на ми дер жав ної вла ди. Третій – нор ма та прак ти ка зво рот но го зв’яз ку між ор -
га на ми дер жав но го уп равління та ти ми, ким уп рав ля ють7. Са ме ре альні варіації
поєднан ня «фор ми» та «змісту» у кожній кон кретній мо дифікації си с те ми дер -
жав но го правління в тій чи іншій країні ча с то не ви прав до ву ють тих сподівань,
які по кла да ли ся на їх іде альні, «чисті» відповідни ки. На зва ною об ста ви ною ба га -
то в чо му мож на по яс ни ти і постійний по шук у колі політо логів та прав ників
найбільш оп ти маль них конфігу рацій «зміша но го правління», які мак си маль но
відповіда ли б вик ли кам ча су. 

У ви пад ку, ко ли мо ва йде про ре с публікансь ку фор му правління, більшість на -
уковців за зви чай звер тає ува гу на напівпре зи дентсь ку її мо дифікацію як та ку, що
по тенційно по кли ка на уник ну ти не доліків і «чи с тої» пар ла ментсь кої, і «чи с тої»
пре зи дентсь кої си с те ми, за по зи чив ши у них мак си мум пе ре ваг. Влас не, й вітчиз -
няні творці Кон сти туції при роз робці Ос нов но го За ко ну Ук раїни відда ли пе ре ва -
гу са ме напівпре зи дентській формі правління – спо чат ку у мо делі пре зи дентсь ко-
пар ла ментсь кої, зго дом – пар ла ментсь ко-пре зи дентсь кої, та, сьо годні, зно ву пре -
зи дентсь ко-пар ла ментсь кої ре с публіки. Ук раїнський на уко вець І. Гри цяк так по -
яс нює пе ре ва ги зміша ної, напівпре зи дентсь кої фор ми правління: «За сто су ван ня
зміша ної фор ми правління, яка пе ред ба чає дво влад дя між пре зи ден том (гла ва
дер жа ви) і прем’єр-міністром (гла ва уря ду), фак тич но вста нов лює си с те му прав -
ління, відповідно до якої «пер шим гла вою» є за тра дицією (відповідно до кон сти -
туційно го зви чаю) пре зи дент, а за за ко ном (відповідно до тек с ту кон сти туції) –
прем’єр-міністр»8. Втім, вар то за ува жи ти, що ок рес ле на мо дель, яка сфор му  ва ла -
ся і закріпи ла ся на євро пейсь ко му кон ти ненті в умо вах ста лої (зрілої) де мо кратії,
за умов роз вит ку пе рехідно го ти пу, зо к ре ма в Ук раїні, не завжди ви прав до вує
свою доцільність. Як при клад, мож на на зва ти три ва лий період «дво влад дя» у
вітчиз няній політиці за часів пре зи дент ст ва В. Ющен ка та функціону ван ня пар -
ла ментсь ко-пре зи дентсь кої си с те ми правління, що не бу ла підкріпле на ста ли ми
де мо кра тич ни ми тра диціями вря ду ван ня та до стат ньо ви со ким рівнем пра во вої і
політич ної куль ту ри, як це спо с терігається в євро пейсь ких країнах.

По тре би де мо кра ти зації суспільно-політич но го роз вит ку країни, оп тимізації й
підви щен ня ефек тив ності функціону ван ня си с те ми дер жав ної вла ди та уп рав -
ління зу мов лю ють не обхідність звер нен ня ува ги, у то му числі, і на важ ливість
інсти туціалізації пер соніфіко ва них форм здійснен ня вла ди, перш за все – інсти ту -
ту гла ви дер жа ви. Ад же до універ саль них при всіх мо дифікаціях фор ми дер жав -
но го правління по вно ва жень гла ви дер жа ви на ле жать: за без пе чен ня спад ко вості
(на ступ ництва) дер жав ної вла ди, га ран ту ван ня кон сти туційно го по ряд ку та за хи -
с ту прав і сво бод гро ма дян, до три ман ня ба лан су у функціону ванні гілок цен т -
раль ної дер жав ної вла ди, ви ще пред став ництво дер жа ви у міжна род них відно си -
нах. При цьо му інсти тут гла ви дер жа ви мож на досліджу ва ти при наймні з двох
ме то до логічних по зицій: як дер жав ний інсти тут та як од ну з клю чо вих ха рак те -
ри с тик (кри терій) при виз на ченні фор ми дер жав но го правління. 
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Са ме від фор ми правління за ле жить політи ко-пра во ве зна чен ня та ре аль не
ста но ви ще гла ви дер жа ви у національній політи ко-пра вовій си с темі. Як що ве с ти
мо ву, скажімо, про напівпре зи дентсь ке правління, об сяг по вно ва жень гла ви дер -
жа ви за ле жа ти ме, за сло ва ми вітчиз ня ної дослідниці О. Хар чен ко, в значній мірі
«від струк ту ри зації клю чо вих політи ко-пра во вих ак торів усе ре дині суспільно-
політич ної си с те ми, а це доз во ляє при сто су ва ти їх нор ми до різних об ста вин»9.
Слід за зна чи ти, що напівпре зи дентсь ка си с те ма правління найбільш ефек тив но
се бе за ре ко мен ду ва ла у тих країнах, де суспільство роз ко ле не на ра ди каль но на -
ла ш то вані гру пи та існує по тре ба знач ної струк тур ної пе ре бу до ви політич но го й
еко номічно го ус т рою, оскільки пре зи дент во лодіє ре аль ни ми мож ли во с тя ми
політи ко-уп равлінсько го впли ву на роз ви ток дер жа ви, на функціону ван ня інших
цен т раль них її інсти тутів. Спе цифікою напівпре зи дентсь ко го правління в Ук раїні
за весь період новітньої історії, яка вка зує на за зна че ну ви ще йо го ри су, ста ло те,
що Пре зи дент Ук раїни у ме жах своїх кон сти туційних пре ро га тив, з од но го бо ку,
ви ве де ний по за си с те му роз поділу вла ди на за ко но дав чу, ви ко нав чу та су до ву, та,
з іншо го, – по кли ка ний за без пе чу ва ти дієздатність всієї си с те ми дер жав ної вла ди
й уп равління, спря му ва ти її на ре алізацію стра тегічних і так тич них за вдань
суспільно-політич но го роз вит ку. 

Та ким чи ном, по нят тя «фор ма правління» вка зує на сутнісні, ба зові прин ци пи
по бу до ви си с те ми дер жав ної вла ди й уп равління, на клю чові на пря ми впли ву дер -
жав но го апа ра ту на суспільство. Втім, як влуч но за ува жує ав то ри тет на ук раїнська
на уко ви ця С. Се рь огіна, «…ви ко нан ня од них й тих са мих за вдань, які сто ять пе -
ред суспільством, мо же бу ти здійсне не за до по мо гою різних спо собів ор ганізації
дер жав но го апа ра ту, тоб то до пу с кає пев ний «ком по зиційний плю ралізм» у даній
сфері»10. То му од ним з цен т раль них за вдань ви роб лен ня стра тегічно-дер жав -
ниць ко го кур су будь-якої су час ної країни стає тво рен ня, політи ко-пра во ве оформ -
лен ня і ре алізація на прак тиці та ко го «ком по зиційно го плю ралізму» на рівні за -
сад ни чих дер жав них па ра метрів – то го, що на зи вається фор мою дер жа вою,
невід’ємною і ду же важ ли вою скла до вою якої є фор ма правління. Особ ли во го
зна чен ня ос мис лен ня ком по зиції си с те ми дер жав ної вла ди й уп равління на бу ває
на дер жа во твор чо му етапі роз вит ку суспільства, на яко му пе ре бу ває нині Ук раїна.

У цьо му кон тексті на пер ший план ви су вається пи тан ня про виз на чен ня сту пе -
ню «зба лан со ва ності» тієї чи іншої фор ми правління. За сло ва ми С. Се рь огіної,
ступінь зба лан со ва ності по вно ва жень між ви щи ми ор га на ми дер жав ної вла ди вка -
зує на співвідно шен ня об ся гу по вно ва жень на політич но му рівні дер жав ної ор га -
нізації, а та кож є по каз ни ком на яв ності (або відсут ності) дієво го ме ханізму «стри -
му вань і про ти ваг» у політи ко-пра вовій си с темі суспільства. Зба лан со ва на фор ма
правління, у свою чер гу, по ка зує, що жо ден з ви щих ор ганів дер жав ної вла ди не
мо же доміну ва ти на політичній арені, оскільки за ко но дав ча, ви ко нав ча та су до ва
гілки вла ди діють на па ри тет них за са дах, між ни ми відсут ня кон ку ренція за об сяг
по вно ва жень, а прий нят тя най важ ливіших політи ко-пра во вих рішень ви ма гає уз -
го д же ної співпраці кількох ви щих ор ганів дер жав ної вла ди. «Цей кри терій має,
пев ною мірою, оціноч ний ха рак тер, але усе ж дає змо гу адек ват но оціни ти за галь -
ну ком по зицію дер жав но го апа ра ту, йо го інсти туційно-функціо наль ну ор гані за -
цію», – підкрес лює вітчиз ня на дослідни ця11. І хо ча Ук раїну більшість дослідників
відно сить до гру пи країн з «віднос но зба лан со ва ною фор мою правління», ад же у
вітчиз няній політи ко-пра вовій си с темі тра диційно «слаб кою лан кою» на полі тич -
ній арені є уряд (за ви нят ком по оди но ких за двад цять два ро ки ви клю чень), ав тор
пе ре ко на ний: са ме суттєвий ступінь нез ба лан со ва ності вітчиз ня ної мо делі фор ми
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правління зу мов лює (без пе реч но, у ком плексі з інши ми фак то ра ми і чин ни ка ми)
клю чові про бле ми дер жав но-політич но го роз вит ку на шої дер жа ви.

От же, аналіз те о ре тич них та при клад них ас пектів вив чен ня про бле ма ти ки
фор ми дер жав но го правління, пред став ле ний у цій ро боті, дає підста ви ствер д жу -
ва ти: по шу ки умов но «іде аль ної» для су час ної Ук раїни фор ми дер жав но го
правління ма ють бу ти про дов жені, а чин на сьо годні напівпре зи дентсь ка мо дель
ще по тре бує ко ре гу ван ня і вдо с ко на лен ня. Бе зу мов но, пе ре ос мис лен ня ба зо вих
за сад функціону ван ня фор ми правління у вітчиз ня них політи ко-дер жав них ре -
аліях по тре бує обов’яз ко во го вра ху ван ня національ ної спе цифіки – політич ної
історії, тра дицій, особ ли во с тей ти по вих про явів політич ної свідо мості та політи -
ко-пра во вої куль ту ри то що. Втім, на на ше пе ре ко нан ня, при цьо му не по винні
ігно ру ва ти ся і най кращі над бан ня західної політи ко-пра во вої те орії, досвід
функціону ван ня різних мо де лей фор ми дер жав но го правління за умов ут вер д жен -
ня де мо кра тич но го ре жи му та/або у періоди де мо кра тич них тран зитів.
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О. М. ЧИ ЖО ВА

НА ПРЯ МИ ТА МЕ ХАНІЗМИ ДІЇ ПРАГ МА ТИЗ МУ 
ЗГІДНО З КОНФЛІКТНО-КОН СЕН СУС НОЮ ПА РА ДИГ МОЮ 

РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧ НИХ ВІДНО СИН

Висвітле но на пря ми та ме ханізми дії праг ма тиз му, роз г ля ну то конфліктну і кон -
сен сус ну па ра диг ми, а та кож мож ли вості їх впли ву та син те зу що до роз вит ку су час -
но го суспільства.

Клю чові сло ва: конфлікт, політич ний конфлікт, кон сен сус, кон ст рук тив на кон -
фрон тація, ме ханізм кон вер генції конфлікту і кон сен су су, праг ма тизм, стра тегії впли -
ву на конфлікт.
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Чи жо ва О. М. Направления и механизмы действия прагматизма
Ос ве ще ны на прав ле ния и ме ха низ мы дей ст вия праг ма тиз ма. Рас смо т ре ны кон -

фликт ная и кон сен сус ная па ра диг мы, а так же воз мож но с ти их вли я ния и син те за от -
но си тель но раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: кон фликт, по ли ти че с кий кон фликт, кон сен сус, кон ст рук тив ная
кон фрон та ция, ме ха низм кон вер ген ции кон флик та и кон сен су са, праг ма тизм, стра те -
гии вли я ния на кон фликт.

Chyzhova Olena. The directions and mechanisms of action of pragmatism according
to consensual and conflict paradigms, which regulation social and political relation

The directions and mechanisms of action of pragmatism are defined. There are analyzed
consensual and conflict paradigms, their synthesis, also their possible influence on develop of
modern society.
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Праг ма тизм – на прям політич но-філо софсь ко го мис лен ня, при вер женці яко го
вва жа ють істин ним тільки те, що при но сить ко рисні ре зуль та ти.

Про тя гом ос танніх століть термін праг ма тизм знач но змінив своє зна чен ня, а
праг ма ти ка ми по ча ли на зи ва ти лю дей, що шу ка ють ко ристь в усь о му та пе ре сту -
па ють че рез будь-які об ме жен ня.

У політичній сфері праг ма тизм на був якісно но во го за барв лен ня, тоб то тут він
оз на чає та кий підхід до вирішен ня ба га ть ох про блем, який тяжіє до без ком -
промісно го варіан ту.

Те ма статті ак ту аль на, бо праг ма тич ний підхід – це один із ба га ть ох підходів
до уп равління дер жа вою, який є ко ри сним на да но му етапі роз вит ку ук раїнської
дер жа ви. То му ціллю цієї статті не є по шук пе ре ваг та не доліків праг ма тиз му в
прин ципі а, на впа ки, пе ре ваг та не доліків йо го у роз ра хун ку на су часність, а та -
кож по шук пе ре ду мов та наслідків за сто су ван ня прин ципів праг ма тиз му у ви щих
еше ло нах вла ди в світлі су час ної політич ної си ту ації в Ук раїні. Са ме то му назріли
пе ре ду мо ви для ство рен ня праг ма тич ної вла ди згідно з конфліктно-кон сен сус ною
па ра диг мою ре гу лю ван ня суспільно-політич них відно син.

Конфлікт і кон сен сус тісно взаємо пов’язані між со бою. Не обхідність за -
побіган ня конфліктів по тре бує ро зуміння ди наміки роз вит ку конфлікту та ос нов -
них скла до вих до сяг нен ня ми ру. У зв'яз ку з цим ак ту алізується про бле ма роз роб -
ки спо собів аналізу конфліктів.

Конфлікт при сутній, ко ли дві чи більше сторін відчу ва ють, що їх інте ре си не -
сумісні і при цьо му про яв ля ють во рожість або пе ресліду ють свої інте ре си діями,
які шко дять іншим сто ро нам. Сто ро на ми мо жуть бу ти індивіди, малі та ве ликі
гру пи, країни. На дум ку А. Дмитрієва, конфлікт мо же бу ти «зу мов ле ний зовсім
не о бач ли ви ми діями індивідів чи груп, котрі зна хо дять ся в до стат ньо відда ле но -
му зв'яз ку з про ти бор ст ву ю чи ми сто ро на ми», йо го пси хо логічні при чи ни «скла -
да ють ся із су пе реч но с тей, взаємо ви ключ них цілей і мо тивів по ведінки», при чо му
ос тан ня «здат на відо б ра зи ти всю складність су час но го жит тя1. Та ким чи ном, стає
оче вид ним, що лю ди всту па ють у конфлікт че рез розбіжність їх інте ресів, по треб
та цінно с тей – трьох ком по нентів, що ле жать в ос нові більшості конфліктів.

Ці скла дові но сять праг ма тич ний ха рак тер. Так, термін «інте ре си» вжи вається
сто сов но ба жань та праг нень лю дей у конфлікті, які ча с то виз на ча ють ся в
термінах не сумісності інте ресів. Слід підкрес ли ти, що взаємозв'язок інте ресів, а
та кож їх праг ма тич не су пер ництво є невід'ємним по каз ни ком нор маль но го
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суспільства політич но го роз вит ку. Зіткнен ня праг ма тич них інте ресів мож на
порівня ти «з роз ви не ним і зба лан со ва ним су пер ництвом су час них еко логічних
ор ганізацій», а «су пер ництво поєднується із співробітництвом» та з «ро зумінням
пев ної спільності інте ресів»2.

«По тре ба» – це та кож те, «до чо го лю ди праг нуть у конфлікті», але во ни і
праг ма тичні, і ма теріальні: без пе ка, виз нан ня та універ сальні по гля ди для кож ної
лю ди ни. Во ни істот но відрізня ють ся від інте ресів, не мо жуть бу ти пред ме том пе -
ре го ворів. Ці по тре би фун да мен таль но-праг ма тичні та не обхідні для людсь ко го
за до во лен ня.

«Цінності» є фун да мен таль ни ми віру ван ня ми і не підля га ють пе ре го во рам.
Це ідеї, зви чаї, тра диції, вла с тиві пев но му суспільству. Цінності – ідеї ма ють
праг ма тич ний ха рак тер та виз на ча ють на ше ро зуміння світу згідно з конфліктно-
кон сен сус ною па ра диг мою. Ко ли цінності лю дей за тро нуті, лю ди ба га то на що
здатні, аби їх відсто я ти. В за леж ності від то го, яка при чи на конфлікту, що за чеп -
ле но у пер шу чер гу, оби рається відповідна стра тегія впли ву на конфлікт.

До на прямів дії та впли ву праг ма тиз му на конфлікт слід відне с ти об'єктивні та
суб'єктивні фак то ри. Так, про тиріччя мо жуть по ля га ти в об'єктив них об ста ви нах:
зни жен ня рівня жит тя, де мо графічні зміни, ма теріальні по тенціали, оз б роєння.
Конфлікт мо жуть вик ли ка ти і суб'єктивні зміни, на при клад, но ва націоналістич на
іде о логія. Суб'єктивні зміни ви ни ка ють не за леж но від на яв ності ре аль них
об'єктив них фак торів.

Спо с те ре жен ня по ка зу ють, що з ча сом суб'єктив ний ком по нент конфлікту
стає більш важ ли вим, ніж об'єктив ний. Конфлікт ви ни кає тільки з об'єктив них
при чин, але роз ви вається під впли вом суб'єктив ності сторін. Суб'єктив не на ча ло
завжди до дає склад ності конфлікту з по гля ду йо го розв'язан ня чи пом'як шен ня, а
внаслідок суб'єктив них при чин конфлікти «не завжди підда ють строгій логічній
ре кон ст рукції і ча с то ут ри му ють важ ко по яс ню валь ну скла до ву, ко т ра на дає
конфлікту індивіду аль ної своєрідності й не доз во ляє розв'яза ти йо го про сти ми за -
со ба ми»3.

Од ним з на прямів та ме ханізмів дії праг ма тиз му на ви ник нен ня, роз ви ток та
за сто су ван ня конфлікту ви с ту па ють внутрішні та зовнішні фак то ри. Так, до
внутрішніх відно сять дис ба ланс етнічних груп все ре дині країни – Ефіопія, Су дан,
Бур гундія, ек с т ремізм лідерів – Ру ан да, Юго славія, Мол до ва. Зовнішніми фак то -
ра ми є: гло баль на та регіональ на ізо ляція (ісламісти в Півден но му Су дані), вплив
війн у ко лишній Юго славії на пом'як шен ня конфліктів Ма ке донія – Греція 1992,
Чехія-Сло вач чи на 1992 – 1993, Угор щи на – Сло вач чи на 1992 -1994, втру чан ня
тре тьої сто ро ни, тоб то пізнє втру чан ня – Со малі, Су дан, по ст конфліктне втру чан -
ня – Ру ан да. Мол до ва та Чеч ня – євро пейські при кла ди за го ст рен ня конфлікту без
ран нь о го втру чан ня тре тьої сто ро ни4.

Для усвідо млен ня різно манітності про явів конфліктів та їхньої фіксації в су -
часній конфлікто логії важ ли ве зна чен ня відіграє конфліктно-кон сен сус на па ра -
диг ма ре гу лю ван ня суспільно-політич них відно син в єдності з політич ним праг -
ма тиз мом.

Політич ний праг ма тизм є су пе реч ли вим, оскільки має кілька підходів для
трак ту ван ня. Так, один з них роз гля дає праг ма тизм як вла с тивість політич ної
діяль ності, за якої го ло вним кри терієм та чин ни ком стає до сяг нен ня по став ле ної
ме ти, тоб то у цьо му варіанті ро зуміння по нят тя праг ма тиз му є точ ним відтво рен -
ням те орії Макіавеллі. Інший по гляд на праг ма тизм – це не обхідність діяти, не по -
кла да ю чись на ав то ри тет та апріорні ідеї, шу ка ти кращі спо со би та варіан ти дій,
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ви про бу ва ти та пе ревіря ти їх, відби ра ти най е фек тивніші, прий ма ти об гру то вані
рішен ня, тоб то ке ру ва тись ро зу мом та логікою.

До корінні ре фор ми в ук раїнській дер жаві су про во д жу ва ли ся про тиріччя ми у
суспільно-політич но му житті, які мо жуть пе ре ро с ти у гос трий політич ний
конфлікт. Са ме то му, важ ли во ви роб ля ти і ви ко ри с то ву ва ти ефек тивні, праг ма -
тичні ме ханізми стабілізації си ту ації, які б за без пе чи ли стабільність та про гре -
сивність дії праг ма тиз му згідно з конфліктно-кон сен сус ною па ра диг мою.

Але про бле ма політич но го конфлікту та ме ханізмів йо го вирішен ня по тре бує
по даль шо го досліджен ня, то му, що ці ме ханізми по винні бу ти дієви ми, ефек тив -
ни ми, прак тич ни ми. Ось чо му вар то досліджу ва ти це пи тан ня у зв'яз ку з до к т ри -
ною праг ма тиз му.

Підкрес ли мо: ук раїнський політик та вче ний В.М.Лит вин ствер д жує, що оз -
на ки, вла с тиві будь-яким пе рехідним про це сам, ма ють «підви ще ний рівень
суспільно-політич ної конфліктності», а фран цузь кий пси хо лог Х. Та у зард за зна -
чив, що конфлікт виз на чається як «си ту ація, в якій дійові осо би (індивіди, гру пи,
ор ганізації, нації) або пе ресліду ють не сумісні цілі та цінності, або од но час но в
кон ку рентній ма нері праг нуть до сяг ну ти од ну й ту са му ме ту»5. Од нак, не мож ли -
во сьо годні оха рак те ри зу ва ти всі або хо ча б ос новні на прям ки та ме ханізми дії
праг ма тиз му в ре аль них політич них си ту аціях, ко ли гра дація конфліктів має ве -
ли ке зна чен ня для вста нов лен ня і підтри ман ня політич ної гар монії. Всю ди, де
існу ють про ти лежні інте ре си, при сутній стан конфлікту, а оскільки про грес мож -
ли вий за вдя ки єдності про ти леж но с тей, різно манітності ду мок, тра дицій, інте -
ресів, конфлікт як стан в суспільстві, не ми ну чий. Слід пам'ята ти, що не -
стабільність нерідко слу гує сти му лом по шу ку суспільної зго ди згідно з кон сен -
сус ною па ра диг мою і чин ни ком за без пе чен ня ефек тив них змін6 в на прям ку дії
праг ма тиз му. Не обхідно вміти пра виль но впли ва ти на пе ребіг конфліктної си ту -
ації та ким чи ном, щоб во на спри я ла про гре су, а не де гра дації.

Праг ма тизм та кон сен сус спри я ють вре гу лю ван ню конфліктних си ту ацій.
Кон сен сус яв ляє со бою ме тод гру по во го прий нят тя рішень. Гру па, що ви ко ри с то -
вує ме тод кон сен су су, не го ло сує, а дис ку тує і вно сить по прав ки у про по зиції до
тих пір, по ки кож ний при сутній не по го дить ся з ни ми. Кож ний член гру пи має
пра во за бло ку ва ти рішен ня. При цьо му у гру пи є вибір: яким-не будь чи ном схи -
ли ти «бло ке ра то ра» відмо ви ти ся від про те с ту, або шу ка ти аль тер на тив, які йо го
за до воль нять, кри зу кон сен су су в йо го суспільно-політич но му вимірі по вя зу ють
«з кри зою відно син церк ва – дер жа ва, тра диційної політи ки і вклю чен ням у неї
не тра диційних груп, пе ре роз поділом ро лей і ста тусів, роз ри вом еліт і мас і т.д.»7.

Ме тод кон сен су су має по зи тивні та не га тивні сто ро ни. Бу ва ють си ту ації, ко ли
кон сен сус не мож ли вий. По зи тив ним ас пек том кон сен су су є те, що в йо го ме тоді
не має при ду шу ю чо го впли ву більшості над меншістю. До не га тив них ас пектів
кон сен су су відно сить ся те, що він по тре бує ча су та терпіння. Кон сен сус пе ред ба -
чає три валі ба га то ча сові мо но тонні зустрічі, що не тільки вис на жує лю дей, але й
об ме жує участь тих, хто до ро жить ча сом. Твер д жен ня про не на силь ниць кий кон -
сен сус ба га то праг ма тистів вва жа ють міфом. На справді, кон сен сус мо же вклю ча -
ти фор ми на сил ля, на при клад, при му шу ван ня однієї сто ро ни по го ди ти ся з рішен -
ням іншої. До то го ж кон сен сус ча с то має зво ротній ефект. Став ля чи пе ред со бою
ме ту по вної єдності і праг ну чи за до воль ни ти всі за пе ре чен ня пе ред тим як прий -
ня ти ос та точ не рішен ня, кон сен сус як скла до ва конфліктно-кон се сус ної па ра диг -
ми, зни щує про гре сивність про ти леж ності ду мок, що про бле ма тич но, ко ли у
сторін є значні відмінності в інте ре сах і цінно с тях. Згідно з праг ма тиз мом та ме -
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ханізмом йо го дії, кон сен сус у чи с то му ви гляді рідко є ко ри сним. Як що мо ва йде
про серй озні політичні конфлікти, кла сич ний кон сен сус є прак тич но не при пу с ти -
мим. Прак тичні кон цепції по си лю ють ме ту кон сен су су, тоб то прий ти до за галь ної
по вної зго ди та вирішен ня про бле ми. В більшості конфліктів ця ме та нездійснен -
на. В стра тегіях впли ву на конфлікти ме тою є до сяг нен ня рішень, які б підтри му -
ва ли інте ре си сторін, а сто сов но гли бо ких конфліктів кон сен сус не є при дат ним.
Ре алії сьо го ден ня та на пря ми дії праг ма тиз му, без по се ред ньо, політич но го
свідчать, що кон сен сус мо же бу ти ефек тив ним на не ве ли ких дис пу тах і як інстру -
мент ство рен ня ко аліції, але він не за сто со вується, ко ли мо ва йде про гли бо ко
вкорінені цінності відмінно с тей та не зга са ючі кон фрон тації.

От же, кон сен сус не є справжнім серй оз ним політич ним ме ханізмом для
вирішен ня гли бо ких конфліктів. Конфліктно-кон сен сус на па ра диг ма сприяє та
по си лює досліджен ня кон сен су су як до пов нен ня до стра тегій, що за сто со ву ють -
ся в конфліктних си ту аціях. При цьо му важ ли во вміти виз на чи ти, ко ли конфлікт
«дозрів» для кон сен сус но го розв'язан ня, а ко ли ні. Крім то го, ба га то етапів, які
тра диційно го ви ко ри с то ву ють ся в кон сен сусі, мо жуть бу ти з успіхом за сто со вані
в конфліктних си ту аціях, в яких більш прий нят не про дов жен ня кон фрон тації, а не
кла сич не кон сен сус не розв'язан ня. Стра тегія «Кон ст рук тив ної кон фрон тації» яка
є найбільш при пу с ти мою у ви пад ку не розв'яза них конфліктів, ви ко ри с то вує ба га -
то з техніки кон сен су су.

Ре гу лю ю чи суспільно-політичні відно си ни, конфліктна-кон сен сус на па ра диг -
ма ке рується стра тегіями впли ву на конфлікт, до яких відно сять ся: за побіган ня
конфлікту, уп равління конфліктом, розв'язан ня конфлікту, транс фор мація
конфлікту.

Стра тегія кон ст рук тив ної транс фор мації має декілька клю чо вих прин ципів: –
ба га то конфліктів не мож ли во виріши ти і не тре ба вирішу ва ти. Кон ст рук тив на
кон фрон тація про по нує сто ро нам набір за собів для ве ден ня кон ст рук тив но го
конфлікту, які вклю ча ють кра ще ро зуміння інте ресів, по треб, цінно с тей іншої
сто ро ни та влас них;

- чітке ви о крем лен ня стриж не вих первісних су пе реч но с тей з «конфліктних
вто рин них на ша ру вань». До фун да мен таль них розбіжно с тей відно сять інте ре си,
цінності та по тре би, не сумісні з іншою сто ро ною. Вто рин ни ми на ша ру ван ня ми є
не по ро зуміння, про це дурні про бле ми, технічні про бле ми, суб'єктивні за го ст рен -
ня;

- ди фе ренційо ва ний підхід. Більшість не розв'яза них про блем не ма ють про -
стих ви ходів, де от ри ма ють пе ре ва гу обидві сто ро ни. Найбільш ефек тив ним є ди -
фе ренційо ва не по кра щен ня ро зуміння сто ро на ми мож ли во с тей поєднан ня влас -
них інте ресів, по треб, цінно с тей з іншою сто ро ною, щоб пе ребіг конфлікту став
мак си маль но кон ст рук тив ним.

Сьо годні праг ма тизм діє в на прям ку ба жа них кон ст рук тив них конфліктів, що
по ро д жу ють суспільний про грес і зро с тан ня. Вирішен ня конфліктів в кон ст рук -
тив них рам ках є наслідком син те зу конфліктної та кон сен сус ної па ра диг ми. По -
вний кон сен сус у су час но му політич но му житті прак тич но не мож ли вий, особ ли -
во, ко ли мо ва йде про гли бо ко вкорінені та не розв'язані конфлікти в су час но му
суспільно-політич но му житті. 

Од нак, не слід за бу ва ти, що кон сен сус э од ним з ме ханізмів дії праг ма тиз му в
на прям ку впли ву на конфлікти.

Політи ка по чи нається там, де існу ють конфлікти во на по кли ка на знай ти за со -
би їх розв'язан ня. Конфлікт не одмінний су пут ник політи ки, а конфлктно-кон сен -
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сус на па ра диг ма за сто со вується в на уці як си с тем на ме то до логія з'ясу ван ня
політич но ак ту аль них про блем су час ності8.

По тре ба лю ди ни у спра вед ли вості, на яв ності пев них орієнтирів по ро д жує світ
політич но го. Політи ка ха рак те ри зується по тре бою у так зва но му «жа данні вла -
ди», яку слід розрізню ва ти як по тре бу си с те ми у са мо роз гор танні або як ре зуль -
тат внутрішньо си с тем ної вра же ності хиб ності, наслідком чо го є аг ре сив но-де с т -
рук тив не функціону ван ня політич ної си с те ми.

От же, од ним з най с кладніших мо ментів є ство рен ня праг ма ти ко-прак тич них
ме ханізмів кон вер генції між конфліктом і кон сен су сом. Для ви яв лен ня кон вер -
генції конфлікту слід звер ну ти ся до про бле ми де термінант.

Відповідно до конфліктно-кон сен сус ної па ра диг ми мож ливі три си с те ми
політич ної ор ганізації: 1) з відсутністю по тре би у зовнішньо му во ро гові для їх
стабільності; 2) з існу ван ням у стабільно му конфлікті, де ос танній – не обхідна ча -
с ти на си с те ми; 3) з підтри ман ням стабільності за ра ху нок інтен сив ності, здат ної
зруй ну ва ти са му ор ганізацію.

Та ким чи ном, уго ди, в яких чітко фіксу ють ся цілі про тив ників і обу мов ле ний
мо мент май бут нь о го праг ма тич но го за вер шен ня бо роть би, змен шу ють три валість
конфліктів. Як що од на із сторін до мо гла ся своєї ме ти, а інша виз на ла цей факт, як
знак своєї по раз ки, конфлікт ви чер па но. Чим жорсткіше ок рес ле но пред мет су пе -
реч ки, чим ви разніші оз на ки, що зна ме ну ють пе ре мо гу, тим більше шансів, що
конфлікт бу де ло калізо ва ний у часі й про сторі. То му, вра ху ван ня ме ханізмів впли -
ву праг ма тиз му, котрі спо ну ка ють до ком промісу та кон сен су су в су час них умо -
вах є суспільно-політич ною важ ли вою спра вою.

1. Дми т ри ев А.В. Кон флик то ло гия: учеб. по соб. / Дми т ри ев А.В. – М.: Гар да ри ки,
2000. – С.73,74. 2. Гон ча ров Д.В. Вве де ние в по ли ти че с кую на уку / Д.В. Гон ча ров,
И.Б. Гоп та ре ва. – М.: Юристь, 1996. – С. 122. 3. Дми т ри ев А.В. Цит. ра бо та. – С. 80.
4. Політо логія: підруч ник / за ред. І.Дзюб ка. – К., 2001. – С.123. 5. Лит вин В.М. Су час -
на Ук раїна у дзер калі суспільно-політич них конфліктів / В.М. Лит вин // Уря до вий
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1998. – С. 325. 8. Ру бан Л.С. Раз ви тие кон флик та-кон сен су са в по ли эт ни че с ких ре ги о -
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ЗА ХИСТ ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НИХ КОР ДОНІВ МІСЦЕ ВИХ СПІВТО ВА РИСТВ: 
РЕ АЛІЇ ТА ПЕР СПЕК ТИ ВИ ІМПЛЕ МЕН ТАЦІЇ ПРИН ЦИ ПУ 

ЄВРО ПЕЙСЬ КОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕ ВО ГО СА МО ВРЯ ДУ ВАН НЯ 
В ЗА КО НО ДАВ СТ ВО УК РАЇНИ

Про аналізо ва но праці ек с пертів та на уковців, за ко но дав ст во та ак ти ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня Ук раїни, та текст Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря -
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ду ван ня з ме тою аналізу про це су імпле мен тації прин ци пу за хи с ту те ри торіаль них кор -
донів місце вих співто ва риств.

Не зва жа ю чи на імпле мен тацію пев них по ло жень Євро пейсь кої хартії місце во го са -
мо вря ду ван ня в за ко но дав ст во Ук раїни, за галь на си ту ація є не за довільною та по тре бує
рішу чих і послідо вних змін. Ав тор про аналізу вав тек с ти Євро пейсь кої хартії місце во го
са мо вря ду ван ня на англійській та фран цузькій мо вах, що да ло мож ливість зро би ти вис -
нов ки що до суті прин ци пу за хи с ту те ри торіаль них кор донів місце вих співто ва риств. 

Ре аль ний за хист те ри торії місце вих співто ва риств є важ ли вим фак то ром, що
вка зує на стабільність та процвітан ня будь-яких місце вих співто ва риств. 

Ав то ром бу ли досліджені ак ти ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, що по ру шу ва ли
прин цип за хи с ту місце вих кор донів, про ве де ний їх аналіз та зроб лені відповідні
висновки.

Та кож, бу ли про аналізо вані праці ек с пертів та на уковців в га лузі місце во го са мо вря -
ду ван ня, що да ло змо гу ви ро би ти про по зиції що до по кра щен ня си ту ації що скла лась.

Клю чові сло ва: Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня, прин ци пи місце во го
са мо вря ду ван ня, імпле мен тація прин ципів місце во го са мо вря ду ван ня, за хист те ри -
торіаль них кор донів місце вих співто ва риств.

Па на сюк С.А. За щи та тер ри то ри аль ных гра ниц ме ст ных со об ществ: ре а лии и
пер спек ти вы им пле мен та ции прин ци па Ев ро пей ской хар тии ме ст но го са мо управ -
ле ния в за ко но да тель ст во Ук ра и ны

Про ана ли зи ро ва но ра бо ты экс пер тов и уче ных, за ко но да тель ст во и ак ты ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, и текст Ев ро пей ской хар тии ме ст но го са мо управ ле ния, с
це лью ана ли за про цес са им пле мен та ции прин ци па за щи ты тер ри то ри аль ных гра ниц
ме ст ных со об ществ.

Не смо т ря на им пле мен та цию не ко то рых по ло же ний Ев ро пей ской хар тии ме ст но -
го са мо управ ле ния в за ко но да тель ст во Ук ра и ны, об щая си ту а ция яв ля ет ся не удов ле -
тво ри тель ной и нуж да ет ся в ре ши тель ных, и по сле до ва тель ных дей ст ви ях. Ав тор
про ана ли зи ро вал тек с ты Ев ро пей ской хар тии ме ст но го са мо управ ле ния на ан г лий ском
и фран цуз ском язы ках, что да ло воз мож ность сде лать вы во ды о су ти прин ци па за щи -
ты тер ри то ри аль ных гра ниц ме ст ных со об ществ.

Ре аль ная за щи та тер ри то рии ме ст ных со об ществ яв ля ет ся важ ным фак то ром,
ко то рый ука зы ва ет на ста биль ность и про цве та ние лю бо го ме ст но го со об ще ст ва.

Ав то ром бы ли изу че ны ак ты ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рые на ру ша -
ла прин цип за щи ты ме ст ных гра ниц, был про ве ден их ана лиз и сде ла ны со от вет ст ву -
ю щие вы во ды.

Так же, бы ли про ана ли зи ро ва ны ра бо ты экс пер тов и уче ных в об ла с ти ме ст но го
са мо управ ле ния, что да ло воз мож ность вы ра бо тать пред ло же ния для улуч ше ния сло -
жив шей ся си ту а ции.

Клю че вые сло ва: Ев ро пей ская хар тия ме ст но го са мо управ ле ния, прин ци пы ме ст -
но го са мо управ ле ния, им пле мен та ция прин ци пов ме ст но го са мо управ ле ния, за щи та
тер ри то ри аль ных гра ниц ме ст ных со об ществ.

Panasyuk Sergiy. Protection of local authority boundaries: realities and prospects of
implementation of principle of European Charter of Local Self-Government in
Ukrainian legislation

In this article the work of scientists and experts, legislation and acts of local bodies, and
text of European Charter of Local Self-Government were analysed in order to understand the
quality of implementation process of protection of local authority boundaries principle.

Despite the implementation of some parts of Charter in the legislation of Ukraine, the
general situation is unsatisfactory and requires strong and consistent changes.

Author analysed the texts of European Charter of Local Self-Government in English and
French, which made possibility to do conclusions about essence of Protection of local author-
ity boundaries principle.
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Real protection of local authority boundaries is an important factor, which indicates the
stability and prosperity of any local authority.

The author has investigated the acts of local self-government that violated the Protection
of local boundaries principle, analyzed them and made appropriate conclusions.

Also the work of experts and scientists in the field of local government was analyzed,
which gave an opportunity to improve the current situation.

Key words: European Charter of Local Self-Government, the principles of local self-gov-
ernment, implementation of the principles of local self-government, protection of local
authority boundaries.

З ме тою на леж но го за про ва д жен ня та роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня в
дер жа вах-чле нах Ра ди Євро пи в 1985 році цією ор ганізацією бу ла прий ня та та
відкри та для підпи сан ня Євро пейсь ка хартія місце во го са мо вря ду ван ня (далі –
Хартія)1. Підпи сан ня та ра тифікація Ук раїною Євро пейсь кої хартії місце во го са -
мо вря ду ван ня, бу ло кро ком до де мо кра тич них цінно с тей євро пейсь кої спільно ти.

В тексті Хартії закріплені прин ци пи, які є ба зи сом для за про ва д жен ня та ре -
алізації «до б ро го вря ду ван ня» в країні. Од ним із та ких ба зо вих прин ципів є прин -
цип за хи с ту те ри торіаль них роз ме жу вань ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня,
закріпле ний в ст. 5 Хартії, який по тре бує сво го си с тем но го досліджен ня з ме тою
більш по вно го втілен ня в за ко но давстві та прак тиці діяль ності та взаємодії ор га -
нів місце во го са мо вря ду ван ня Ук раїни з інши ми ор га на ми публічної вла ди.

Прин цип за хи с ту те ри торії місце вих спільнот у вітчиз няній юри дичній літе -
ра турі на рівні мо но графічних праць ок ре мо не досліджу вав ся, але в де я ких пра -
цях фахівців-кон сти туціоналістів він зга дується. Так, у своїй статті вітчиз ня ний
дослідник В.В. Крав чен ко на го ло шує на не по вно му відтво ренні прин ципів Хартії
в Кон сти туції Ук раїни та в За коні Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раї -
ні» та виділяє се ред інших прин ципів, що зна хо дять ся в та ко му стані, «прин цип
цілісності та не по руш ності те ри торії суб’єктів пра ва на місце ве са мо вря ду -
вання»2.

Ав то ри підруч ни ка «Муніци паль не пра во Ук раїни» за зна ча ють, що ст. 5
Хартії є про дов жен ням ст. 4, що виз на чає ком пе тенцію місце вих співто ва риств, та
за ува жу ють на не доліках за ко но дав чо го закріплен ня по ло жень ст. 5 Хартії3.

На важ ли вості прин ци пу, що за кла де ний в ст. 5 Хартії за зна ча ють і ав то ри ко -
лек тив ної мо но графії «Ак ту альні про бле ми ста нов лен ня та роз вит ку місце во го
са мо вря ду ван ня в Ук раїні» (далі – Ко лек тив на мо но графія)4.

На на шу дум ку, для ко рект но го та якісно го ро зуміння по ло жень Хартії, не -
обхідно ре тель но про аналізу ва ти текст Хартії англійською та фран цузь кою мо ва -
ми.

Тек с ти англійською та фран цузь кою мо ва ми ма ють од на ко ву си лу та мо жуть
до по ма га ти при виз на ченні суті термінів та ро зумінні прин ципів, що фак тич но
закріпле но в Хартії та скла да ють її он то логічний зміст.

Відповідно до ан г ло мов ної версії Хартії в по ло жен нях ст. 5 «Protection of local
authority boundaries» (За хист/охо ро на кор донів місце вих співто ва риств) за зна че но
на ступ не: «Changes in local authority boundaries shall not be made without prior con-
sultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where
this is permitted by statute» (Зміни в кор до нах місце вих співто ва риств не мо жуть
відбу ва тись без по пе ред ньої кон суль тації із зацікав ле ною місце вою спільно тою,
мож ли во, шля хом про ве ден ня ре фе рен ду му, де це доз во ляється за ко ном/ста -
тутом).
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Офіційний пе ре клад Хартії ук раїнською мо вою за зна чає: «Зміни те ри торіаль -
них кор донів місце вих вла с тей не мо жуть здійсню ва ти ся без по пе ред нь о го з'ясу -
ван ня дум ки відповідних місце вих гро мад, мож ли во шля хом про ве ден ня ре фе -
рен ду му, як що це доз во ляється за ко ном».

Клю чо вим пи тан ням є пе ре клад опор но го терміну «local authority». Ще до не -
дав на, да ний термін (в офіційно му пе ре кладі) був пе ре кла де ний ук раїнською мо -
вою по всьо му тек с ту Хартії, як «ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня». Пе ре клад,
що існує за раз є більш чітким та відповідає суті Хартії. Про те, на на шу дум ку,
про бле ма трак ту ван ня терміну «local authority» за ли ши лась по тек с ту Хартії в її
ук раїно мов но му варіанті. Ад же термін «місцеві власті» не вирішує про бле ми ро -
зуміння терміну «local authority». 

Хто ж такі «місцеві власті» і чо му не «місце ва вла да»? Місце вою вла дою на
певній те ри торії є лю ди (ко лек тив/спільно та, що про жи ває на певній те ри торії та
має пра во го ло су ва ти на місце вих ви бо рах).

У версії Хартії фран цузь кою мо вою, сло во спо лу чен ня за зна чені в ст. 5 «local
authority boundaries» та «local communities» за зна чені «limites territoriales locales»
(межі/кор до ни місце вих те ри торій ) та «les collectivitйs locales» (місцеві ко лек ти -
ви) відповідно. Ав тор вва жає, що не мож на пе ре оціни ти важ ливість якісно го ро -
зуміння та пе ре кла ду термінів Хартії для якісної імпле мен тації її прин ципів в за -
ко но дав ст во Ук раїни.

Як що дослівно пе ре кла да ти з англійської мо ви термін «local authorities», то
він пе ре кла дається, як: local – місцеві (ло кальні), а authorities – вла ди (власті). Та -
кої точ ки зо ру до три му ють ся ав то ри но во го офіційно го пе ре кла ду Хартії, ав то ри
на вчаль но го посібни ка «Прин ци пи євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван -
ня»5 та ав то ри ек с перт но го вис нов ку що до відповідності національ но го за ко но -
дав ст ва Ук раїни по ло жен ням Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня6

(далі – Ек с перт ний вис но вок). 
Про те, як що пе ре кла да ти з фран цузь кої мо ви (текст якої має та ку ж си лу, як і

англійська версія), то термін «collectivitйs locales» пе ре кла дається: collectivitйs –
спільно ти (об щи ни, гро ма ди, ко лек ти ви), а locales – місцеві (ло кальні).

Про до речність пе ре кла ду та ро зуміння в кон тексті Хартії пе ре кла ду терміну
«collectivitйs locales» (відповідно і «local authorities»), са ме як «місцеві співто ва -
ри ст ва», за зна чає у своїй праці російський вче ний-муніци паліст М.О. Крас нов7.
В Ко лек тивній мо но графії зга дується російський вче ний О.О. За мо таєв, що та кож
вва жає за доцільне ви ко ри с то ву ва ти термін «місцеві співто ва ри ст ва»8. 

Слід за зна чи ти, що в істо ричній ре т ро спек тиві од ним із до ку ментів, що пе ре -
ду вав прий нят тю Хартії, є 64-а ре зо люція Євро пейсь кої кон фе ренції місце вих
влад9 (далі – Кон фе ренція). Да ний до ку мент є важ ли вим для ро зуміння он то -
логічної та те ле о логічної суті, що за кла да лась при роз робці Хартії.

На зва Кон фе ренції на англійській «European Conference of Local Authorities» і
для якісно го ро зуміння терміну «local authorities» не обхідно порівня ти йо го із
версією фран цузь кою мо вою «Conference Europeenne des Pouvoirs Locaux». Як ми
ба чи мо, версія на фран цузькій мові опе рує терміном «pouvoirs locaux», а не
«collectivitйs locales» як в версії Хартії фран цузь кою мо вою.

А по тек с ту 64-ї Ре зо люції Кон фе ренції ви ко ри с то ву ва лись терміни: англ.
«local communities» та франц. «collectivitйs locales» – місцеві гро ма ди (ло кальні
/місцеві/ ко лек ти ви).

На ступ ним важ ли вим до ку мен том на шля ху до прий нят тя Хартії є 126-а ре зо -
люція Кон фе ренції місце вих та регіональ них влад Євро пи10. В тексті да ної 126-ї
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ре зо люції містив ся вже термін «local authorities», про те фран цузь ка версія за ли -
ши лась незмінною та місти ла термін «collectivitйs locales».

Ча ст ко во та по верх не во про аналізу вав ши на явні про бле ми що до пе ре кла ду
термінів Хартії, по вер не мось до суті ст. 5 Хартії. На га даємо, що відповідно до
тек с ту ви ще заз на че ної статті: «Зміни в кор до нах місце вих співто ва риств не
можуть відбу ва тись без по пе ред ньої кон суль тації із зацікав ле ною місце вою
спільно тою, мож ли во, шля хом про ве ден ня ре фе рен ду му, де це доз во ляється за ко -
ном/ста ту том».

От же, при зміні меж будь-якої ба зо вої те ри торіаль ної гро ма ди (те ри торії
місце во го співто ва ри ст ва/те ри торіаль ної гро ма ди), що є за Кон сти туцією Ук раї -
ни11 та За ко ном Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні»12, суб’єктом
пра ва на місце ве са мо вря ду ван ня, має бу ти обов’яз ко во про ве де на кон суль тація
та виз на че на дум ка місце вих жи телів.

Відповідно до по ло жень п. 41 ч. 1 ст. 26 За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні»13, до ви ключ ної ком пе тенції місце вих рад на ле жить:
«прий нят тя рішень з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою в ме жах і
по ряд ку, виз на че них цим та інши ми за ко на ми».

Кон сти туційний Суд Ук раїни, у своєму рішенні по Справі про адміністра тив -
но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни від 13.07.2001 № 11-рп/200114, розтлу ма чив
по ло жен ня п. 41 ч. 1 ст. 26 За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раї -
ні». Він за зна чив, що ані Кон сти туція, ані інші ак ти за ко но дав ст ва Ук раїни не за -
пе ре чу ють пра ва міських рад вирішу ва ти пи тан ня адміністра тив но-те ри торіаль -
но го ус т рою. При вирішенні пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
рай онів у містах обов'яз ко во по вин на вра хо ву ва тись дум ка на се лен ня. Об сяг
повно ва жень міських рад вста нов люється Кон сти туцією Ук раїни (ча с ти на шо с та
статті 140), ба зо вим За ко ном, За ко ном про сто ли цю та інши ми за ко на ми Ук раїни.
Чинні ба зо вий За кон і За кон про сто ли цю до ком пе тенції міських рад відно сять
по вно ва жен ня прий ма ти рішен ня з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою в ме жах і по ряд ку, виз на че них ци ми та інши ми за ко на ми15. 

По ло жен ня п. 41 ч. 1 статті 26 За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня
в Ук раїні» про те, що до ком пе тенції сільських, се лищ них, міських рад на ле жить
прий нят тя рішень з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, тре ба ро -
зуміти так, що вирішен ня цих пи тань не відне се но ви ключ но до по вно ва жень
дер жав них ор ганів і мо же здійсню ва ти ся сільськи ми, се лищ ни ми, міськи ми ра да -
ми в ме жах і по ряд ку, виз на че них цим та інши ми за ко на ми Ук раїни. 

Межі та ких по вно ва жень міських рад, зо к ре ма що до ут во рен ня і ліквідації
рай онів у місті Києві, за зна че ним та інши ми за ко на ми Ук раїни чітко не виз на чені
і не відне сені до ком пе тенції будь-яких інших ор ганів. Ці пи тан ня, ви хо дя чи із
спеціаль но го кон сти туційно-пра во во го ста ту су міста Києва як сто лиці Ук раїни,
мо же вирішу ва ти Київська міська ра да. 

От же, Київська міська ра да має по вно ва жен ня що до вирішен ня пи тань що до
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою в Києві.

Про те, Кон сти туційний Суд Ук раїни, в підтвер д жен ня по ло жень Хартії, за зна -
чив про не обхідність кон суль тації з те ри торіаль ною гро ма дою що до зміни те ри -
торіаль них меж в місті Києві.

Відповідно до по ло жень ст. 37 За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня
в Ук раїні»16, до ком пе тенції ви ко нав чих ор ганів місце вих рад на ле жить: «підго -
тов ка і вне сен ня на роз гляд ра ди про по зицій що до пи тань адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою в по ряд ку і ме жах по вно ва жень, виз на че них за ко ном».
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Стат тя 5 Хартії пе ред ба чає мож ливість кон суль тації із місце ви ми меш кан ця -
ми що до пи тань зміни те ри торіаль них меж шля хом про ве ден ня ре фе рен ду му, як -
що та ке за зна че но в за ко но давстві/ста ту том.

До прий нят тя в 2012 році За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський ре фе рен дум»
від 6 ли с то па да 2012 ро ку17, існу вав За кон Ук раїни від 13 серп ня 1991 ро ку «Про
все ук раїнський та місцеві ре фе рен ду ми»18, що виз на чав пи тан ня про ве ден ня та
по вно ва жень місце вих ре фе рен думів. 

Стат тею 4 За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський та місцеві ре фе рен ду ми» від
13 серп ня 1991 ро ку бу ло виз на че но, що пред ме том місце во го ре фе рен ду му мо же
бу ти пи тан ня що до прий нят тя, зміни або ска су ван ня рішень з пи тань, відне се них
за ко но дав ст вом Ук раїни до відан ня місце во го са мо вря ду ван ня відповідних
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць.

Ок ре мо, ст. 6 За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський та місцеві ре фе рен ду ми»
від 13 серп ня 1991 ро ку виз на ча ла, що ви ключ но місце ви ми ре фе рен ду ма ми у
відповідних адміністра тив но-те ри торіаль них оди ни цях вирішу ють ся пи тан ня про
об'єднан ня в од ну од ной мен них адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць, які ма -
ють спільний адміністра тив ний центр.

От же, за ко но дав ст вом бу ла пе ред ба че на мож ливість та не обхідність про ве -
ден ня місце во го ре фе рен ду му з пи тань зміни те ри торіаль них кор донів місце вих
співто ва риств.

На да ний час не існує за ко ну, що б ре гу лю вав пи тан ня про ве ден ня місце во го
ре фе рен ду му. Про те, не див ля чись на на явність обов’язків пе ред ба че них
Хартією, підтвер д же них Кон сти туційним Су дом Ук раїни та ма ю чи за ко но дав чо
пе ред ба чені мож ли вості, в 2001 році Київська міська ра да прий ня ла рішен ня
№ 162/1139 від 30 січня 2001 ро ку «Про адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій
м. Києва»19, без жод них кон суль тацій з жи те ля ми м. Києва.

Про да не по ру шен ня по ло жень ст. 5 Хартії за зна че но і в Ек с перт но му вис нов -
ку: «Стат тя мо же ста ти серй оз ною пе ре шко дою у ви пад ку «си ло во го» ук руп нен -
ня гро мад в ході адміністра тив но-те ри торіаль ної ре фор ми. Втім, у 2001 році нор -
ми статті бу ло про сто проігно ро ва но при зміні кількості і меж рай онів міста
Києва».

27 квітня 2001 ро ку за № 280/1257 Київська міська ра да прий має но ве рішен -
ня «Про межі но вих адміністра тив них рай онів м. Києва та ор ганізаційні за хо ди по
про ве ден ню адміністра тив но-те ри торіаль ної ре фор ми»20, яке потім змінює своїм
же рішен ням від 29 ли с то па да 2001 ро ку № 126/1560 Про вне сен ня змін та до пов -
нень до рішен ня Київра ди від 27 квітня 2001 ро ку № 280/125721.

Звісно, і цьо го ра зу, жод них кон суль тацій та ре фе рен думів не про во ди лось.
Та ким, чи ном пра ва членів те ри торіаль ної гро ма ди бу ли гру бо проігно ро вані ор -
га ном місце во го са мо вря ду ван ня в місті Києві (Київською міською ра дою). Єди -
на відповідальність, яку мо жуть по не с ти де пу та ти місце вої ра ди – пе ре ви бо ри,
або не об ран ня їх де пу та та ми до но во го скла ду місце вої ра ди.

Ок ре мо, не обхідно за зна чи ти, що пи тан ня що до зміни меж адміністра тив но-
те ри торіаль них оди ниць виз на ча ють ся і Зе мель ним ко дек сом Ук раїни. Так,
відповідно до по ло жень ст. 173 Зе мель но го ко дек су Ук раїни22:

«Ме жа рай о ну, се ла, се ли ща, міста, рай о ну у місті – це умов на за мк не на лінія
на по верхні землі, що відо крем лює те ри торію рай о ну, се ла, се ли ща, міста, рай о -
ну у місті від інших те ри торій. Межі рай о ну, се ла, се ли ща, міста, рай о ну у місті
вста нов лю ють ся і зміню ють ся за про ек та ми зем ле у с т рою що до вста нов лен ня
(зміни) меж адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць. Про ек ти зем ле у с т рою що -
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до зміни меж на се ле них пунктів роз роб ля ють ся з ура ху ван ням ге не раль них
планів на се ле них пунктів».

Стат тею 174 Зе мель но го ко дек су Ук раїни виз на ча ють ся ор га ни, які прий ма -
ють рішен ня про вста нов лен ня та зміну меж адміністра тив но-те ри торіаль них
оди ниць. 

Стат тя 175 Зе мель но го ко дек су Ук раїни виз на чає по ря док вста нов лен ня і
зміни меж адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць.

Про бле ми з ігно ру ван ням по ло жень Хартії існу ють по всій Ук раїні і не ли ше
з пи тань зміни меж рай онів у містах.

По вно ва жен ня ми що до зміни меж міст наділе на Вер хов на Ра да Ук раїни: «ут -
во рен ня і ліквідація рай онів, вста нов лен ня і зміна меж рай онів і міст, відне сен ня
на се ле них пунктів до ка те горії міст, най ме ну ван ня і пе рей ме ну ван ня на се ле них
пунктів і рай онів» (п. 29 ч. 1 ст. 85 Кон сти туції Ук раїни)23.

У своїй статті «Про бле ми адап тації за ко но дав ст ва Ук раїни до стан дартів і
прин ципів Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня»24 В.В. Крав чен ко ак -
цен тує ува гу на про блемі ви ко нан ня ви мог ст. 5 Хартії: «Ок ре мої ува ги за слу го -
вує пи тан ня відтво рен ня та ре алізації прин ци пу цілісності та не до тор ка ності те -
ри торії суб’єктів місце во го са мо вря ду ван ня. В юри дичній літе ра турі не од но ра зо -
во звер та ла ся ува га на те, що в Кон сти туції та за ко нах Ук раїни не виз на че но те -
ри торіаль ної ос но ви місце во го са мо вря ду ван ня, не вста нов лені межі те ри торіаль -
них гро мад. Це спри чи ни ло вжи ван ня в ок ре мих нор ма тив них ак тах низ ки по нять
і термінів, що не діста ли відповідно го за ко но дав чо го виз на чен ня, на при клад: «те -
ри торія юри с дикції сільської, се лищ ної, міської ра ди», «те ри торія се ла, се ли ща,
міста» то що. Відсутнє нор ма тив не виз на чен ня і терміну, що вжи вається в
офіційно му пе ре кладі ук раїнською мо вою Євро пейсь кої хартії місце во го са мо -
вря ду ван ня – «те ри торіальні кор до ни ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня». Зро -
зуміло, що за та ких об ста вин вза галі аб сурд ною є по ста нов ка пи тан ня про імпле -
мен тацію цьо го прин ци пу Хартії в Ук раїні».

Вис но вок. Прин ци пи, що за кла дені в тексті Євро пейській хартії місце во го са -
мо вря ду ван ня є ба зо ви ми для ре алізації на леж но го рівня до б ро го вря ду ван ня та
роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня як відповідно го рівня публічної вла ди, що
по кли ка на за без пе чи ти на леж не існу ван ня гро ма дян та інших членів те ри торіаль -
них гро мад у ло каль но му соціумі на те ри торії єди ної дер жа ви.

Ко рект ний пе ре клад тек с ту Хартії, в су куп ності із на леж ною імпле мен тацією
прин ципів місце во го са мо вря ду ван ня є за по ру кою існу ван ня місце во го са мо вря -
ду ван ня як та ко го. То му вва жаємо, що прин цип за хи с ту те ри торії місце вих
спільнот, що за кла де ний в ст. 5 Хартії, є клю чо вим для існу ван ня та роз вит ку те -
ри торіаль них гро мад.

За хист те ри торії місце вих спільнот, цілісність їх кор донів, чітке за ко но дав че
закріплен ня про це ду ри їх зміни, обов’яз ко ве про ве ден ня кон суль тацій з місце ви -
ми жи те ля ми що до пи тань зміни меж те ри торії – тоб то ство рен ня відповідно го
за ко но дав чо го ма теріаль но-про це су аль но го ме ханізму, є важ ли вою за по ру кою
роз вит ку са мостійно го гро ма дянсь ко го суспільства та де мо кра тич ної дер жа ви.

Ра зом з тим, слід кон ста ту ва ти, що ніве лю ван ня та не якісна імпле мен тація
цьо го та інших прин ципів Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня в
національ не за ко но дав ст во, при зво дить до номіна ль ності ролі місце во го са мо вря -
ду ван ня та дру го ряд ності муніци паль ної вла ди як са мостійно го рівня публічної
вла ди. То му, вра хо ву ю чи, що місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні має жевріючий
ха рак тер, во но об’єктив но по тре бує ком плекс но го за ко но дав чо го ре фор му ван ня.
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Вва жаємо, що існує на галь на не обхідність про ве ден ня все ук раїнських кон фе -
ренцій, ство рен ня спеціаль них комісій та ек с перт них груп що до пи тань
національ но го пе ре кла ду тек с ту Євро пейсь кої хартії місце во го са мо вря ду ван ня,
та імпле мен тації її по ло жень. Бо відсутність ком плекс них за ходів що до нор -
малізації си ту ації що скла лась, мо же суттєво впли ну ти на роз ви ток де мо кратії в
нашій країні та по дальші євроінте г раційні про це си.
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УДК 321.01

А. Л. СОТ НИК

МІСЦЕ ПРА ВО ВОЇ ПОЛІТО ЛОГІЇ 
СЕ РЕД ІНШИХ ГУ МАНІТАР НИХ ДИС ЦИПЛІН

Роз гля дається місце пра во вої політо логії як но вої га лузі політич но го знан ня се ред
інших гу манітар них дис циплін. Аналізу ють ся взаємозв’яз ки пра во вої політо логії з філо -
софією (політич ною філо софією), соціологією (політич ною соціологією), історією
(політич ною історією), юри с пру денцією (те орією дер жа ви і пра ва, історією політич -
них і пра во вих вчень, філо софією пра ва, соціологією пра ва). 

Клю чові сло ва: пра во ва політо логія, гу манітарні дис ципліни, політич на на ука.
Сот ник А. Л. Ме с то пра во вой по ли то ло гии сре ди дру гих гу ма ни тар ных дис -

цип лин
Рас сма т ри ва ет ся ме с то пра во вой по ли то ло гии как но вой об ла с ти по ли ти че с ко го

зна ния сре ди дру гих гу ма ни тар ных дис цип лин. Ана ли зи ру ет ся вза и мо связь пра во вой по -
ли то ло гии с фи ло со фи ей (по ли ти че с кой фи ло со фи ей), со ци о ло ги ей (по ли ти че с кой со ци -
о ло ги ей), ис то ри ей (по ли ти че с кой ис то ри ей), юри с пру ден ци ей (те о ри ей го су дар ст ва и
пра ва, фи ло со фи ей пра ва, со ци о ло ги ей пра ва).

Клю че вые сло ва: пра во вая по ли то ло гия, гу ма ни тар ные дис цип ли ны, по ли ти че с кая
на ука.

Sotnyk Antonina. The place of legal political science among other humanities
Article reveals the place of legal political science as a new field of political knowledge

among other humanities. The author analyzes its relationship with philosophy (political phi-
losophy), sociology (political sociology), history (political history), jurisprudence (the theory
of state and law, the history of political and legal studies, philosophy of law, sociology of law).

Key words: legal political science, humanities, political science.

З по явою пра во вої політо логії на галь ним по стає пи тан ня про виз на чен ня її
місця се ред інших гу манітар них дис циплін. Нині пра во ва політо логія стрімко
роз ви вається в рам ках політич ної на уки, фор му ю чи віднос но са мостійну підси с -
те му в струк турі політич но го знан ня. Са мо бутність цієї си с те ми виз на чається
тим, що во на є ба га то г ран ною за своїм змістом фор мою син те зу політи ко-пра во -
вих знань про політич ну дійсність. 

Ви хо дя чи із змісту і зна чен ня пра во вої політо логії, вва жаємо, що во на має
зай ня ти особ ли ве місце у си с темі гу манітар них і без по се ред ньо політо логічних
дис циплін. На на шу дум ку, це особ ли ве місце зу мов ле не тим, що во на: 

1) об’єднує і ви ко ри с то вує те о ре тичні на пра цю ван ня, вис нов ки гу манітар них
дис циплін за для більш гли бин но го ос мис лен ня тих явищ і про цесів, які відбу ва -
ють ся у політичній дійсності; 

2) досліджує, аналізує ос новні за ко номірності роз вит ку політи ки і пра ва в
ціло му;

3) орієнтується на досліджен ня, які про во дять ся на пе ре тині політо логії і пра -
во знав ст ва. 

Аналіз співвідно шен ня пра во вої політо логії з інши ми гу манітар ни ми дис -
ципліна ми свідчить про їх не роз рив ний зв'язок. Ад же для фор му ван ня своїх за -
галь но те о ре тич них по ло жень пра во ва політо логія по вин на ви ко ри с то ву ва ти знан -
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ня філо софсь ких, соціологічних, істо рич них та інших на ук, без яких не мож ли во
сфор му ва ти цілісне уяв лен ня про суспільно-політич ну дійсність. Вод но час пра во -
ва політо логія не мо же існу ва ти і без спеціаль них політич них на ук, без уза галь -
нен ня їх дослідниць ких ре зуль татів, які яв ля ють со бою ба зу для фор му ван ня її за -
галь но те о ре тич них вис новків. У ціло му пра во ва політо логія не підміняє те орію
га лу зе вих політич них на ук і не роз чи няється в ній. Те о ре тичні по нят тя і за ко -
номірності, ви яв лені пра во вою політо логією, по винні ста ти у май бут нь о му
керівни ми орієнти ра ми для спеціаль них політич них на ук. 

У про цесі пізнан ня за ко номірно с тей роз вит ку політич них явищ і про цесів
пра во ва політо логія ак тив но ви ко ри с то вує ме то до логічний ар се нал філо софії.
Ад же са ме філо софія звер тається до сут ності політич но го як та ко го. 

Як влуч но підкрес лює Д. Шев чук, «ли ше з філо софсь кої точ ки зо ру мож на
зро зуміти фе но ме ни су час но го політич но го світу, які не схоп лю ють ся ти ми ме то -
до логічни ми за со ба ми, що про по ну ють ся ус та ле ни ми па ра диг ма ми ро зуміння
політи ки»1.

Філо софія оз б роює політо логів на уко вою ме то до логією досліджен ня, дає змо -
гу глиб ше зро зуміти сутність тих явищ і про цесів, які відбу ва ють ся у політичній
сфері. Вва жаємо, що філо софія, зо к ре ма че рез політич ну філо софію, гли бо ко про -
ни кає в пра во ву політо логію і стає невід’ємною ча с ти ною її те о ре тич ної си с те ми. 

Політич на філо софія є світо гляд но-ме то до логічною ос но вою досліджень
політи ки. Во на виз на чає сутність політи ки, її при ро ду, при зна чен ня, місце в си с -
темі соціаль них явищ, фор му лює кри терії, якою во на по вин на бу ти. В. Ан д ру -
щен ко пи ше: «Філо софія, на відміну від спеціаль них на ук, по кли ка на ося га ти
полі ти ку са ме як пев не цілісне ут во рен ня, здійсню ва ти її світо гляд не, те о ре ти ко-
пізна валь не та ме то до логічне ос мис лен ня (те о ре тич ний су п ро від) її роз вит ку в
су пе реч ли во му сьо го денні і в пер спек тиві…філо софія політи ки по стає у ста тусі
філо софсь кої (тоб то те о ре ти ко-пізна валь ної, ме то до логічної і світо гляд ної) га лузі
знань про політи ку як цілісний фе но мен, в йо го найбільш за галь них ха рак те ри с -
ти ках, за ко номірно с тях роз вит ку, струк ту ру ван ня та функціону ван ня, в си с темі
взаємо пов'яза них фак торів суспільно-істо рич но го про це су і у відно шенні до лю -
ди ни як суб'єкта своєї влас ної життєдіяль ності і куль ту ри»2. 

Пра во ва політо логія ак тив но ви ко ри с то вує нор ма тив но-ціннісний підхід
політич ної філо софії, зорієнто ва ний на роз роб ку іде а лу політич но го ус т рою та
шляхів йо го прак тич но го втілен ня. При цьо му важ ли вим для пра во вої політо логії
є роз крит тя цінності політи ки як спра вед ли во го соціаль но го уп равління, ме тою
яко го є за без пе чен ня суспільно го по ряд ку та спра вед ли вості. 

У ціло му філо софія є важ ли вою ча с ти ною гу манітар ної підго тов ки фахівців з
політо логії. Ад же «фор му ван ня і роз ви ток су час ної світо гляд но-ме то до логічної
куль ту ри не мож ли ве без філо софсь ко го осяг нен ня дійсності, без філо софії як те -
о ре тич ної ос но ви світо ба чен ня, без ро зуміння філо софії як життєво го за вдан ня»3. 

Пра во ва політо логія та кож тісно взаємодіє з соціологією. Ад же вив чен ня
політич ної дійсності не мож ли ве по за досліджен ням ор ганічно пов'яза них із нею
відповідних соціаль них явищ і про цесів. Де які з них є ти по ви ми для політич ної
сфе ри і пов'язані з особ ли во с тя ми діяль ності дер жав них та са мо вряд них ор ганів,
ви яв лен ням пра вомірної і не пра вомірної по ведінки суб'єктів політи ки, з'ясу ван ню
при чин конфліктів, що ви ни ка ють у політичній сфері. 

Тісний зв'язок пра во вої політо логії wз соціологією, вклю ча ю чи політич ну
соціологію, зу мов ле ний тим, що: 1) осо би с тості, соціальні гру пи, спільно ти,
інсти ту ти та ор ганізації є най важ ливіши ми суб'єкта ми та об'єкта ми політи ки;

468 Держава і право • Випуск 62



2) політич на діяльність є однією з ос нов них форм життєдіяль ності лю дей і їх
об'єднань, що без по се ред ньо впли ває на соціальні зміни в суспільстві; 3) політи -
ка – соціаль не яви ще, однією із ос нов них функцій якої є уп равління і кон троль за
суспільни ми про це са ми. 

Вив ча ю чи й аналізу ю чи політич ну сфе ру, соціологія йде від соціаль но го до
політич но го, тоб то від відно син між соціаль ни ми спільно с тя ми до відно син з
при во ду політич ної вла ди. Так, у центрі ува ги політич ної соціології зна хо дять ся
без по се ред ньо про бле ми взаємозв'яз ку політич но го і соціаль но го, а са ме соціаль -
ної обу мов ле ності політич ної вла ди, відо б ра жен ня в ній інте ресів різних соціаль -
них груп, вплив соціаль них конфліктів на політич не жит тя, шля хи до сяг нен ня
суспільно-політич ної зго ди. 

Пра во ва політо логія йде від пра ва до дер жа ви, політич ної вла ди і суспільства.
Її в пер шу чер гу цікав лять пи тан ня політич ної ефек тив ності пра ва, ступінь ре -
алізації пра ва, йо го норм, прин ципів і цінно с тей в діяль ності суб’єктів політи ки,
вклю ча ю чи зво ротній вплив політи ки на про цес пра во- тво рен ня і пра во за с то су -
ван ня. 

Так, на при клад, як що соціологія вив чає про бле му гро ма дянсь ко го суспільства
у зв'яз ку з досліджен ням соціаль ної дійсності, то пра во ва політо логія – ак цен тує
ува гу на вив ченні політи ко-пра во вих ас пектів діяль ності інсти тутів гро ма дянсь -
ко го суспільства. Для соціології важ ли во з'ясу ва ти соціаль ну струк ту ру гро ма -
дянсь ко го суспільства, соціаль ний ста тус осо би с тості, соціаль них груп і спільнот
то що. Пра во ву політо логію ціка вить, перш за все, політи ко-пра вові умо ви
функціону ван ня гро ма дянсь ко го суспільства, ре аль ний вплив інсти тутів гро ма -
дянсь ко го суспільства на про цес ство рен ня і ре алізації політи ко-пра во вих норм,
політич ний і пра во вий ста тус осо би с тості, пра ва, сво бо ди і обов'яз ки гро ма дян
то що. 

Вва жаємо, що в ціло му пра во ва політо логія має ак тив но співпра цю ва ти з
соціологією, ви ко ри с то ву ва ти ре зуль та ти соціологічних досліджень за для підви -
щен ня соціаль ної ефек тив ності політи ки. 

Пра во ва політо логія та кож тісно пе реплітається з історією. Співвідно шен ня
пра во вої політо логії та історії виз на чається тим, що, з од но го бо ку, пра во ва
політо логія має ство рю ва ти те о ре тич ну ба зу для аналізу ево люції політич них
про цесів, а з іншо го – історія, зо к ре ма політич на історія, на дає змо гу пра вовій
політо логії пізна ти плинність політич них явищ і про цесів, прослідку ва ти їх ево -
люцію. 

Як ствер д жує В. Тан цю ра, політич на історія є невід'ємною скла до вою за галь -
ної історії та політич ної те орії, що вив чає про це си роз вит ку політич них по глядів
та ідей, фор му ван ня дер жав них та політич них струк тур, функціону ван ня всієї
політич ної сфе ри суспільства в ме жах національ них дер жав та в за галь носвіто во -
му мас штабі4. 

Ор ганічним є зв'язок пра во вої політо логії з юри с пру денцією, на сам пе ред, з
та ки ми її скла до ви ми, як те орія дер жа ви і пра ва, історія політич них і пра во вих
вчень, філо софія пра ва, соціологія пра ва. 

Влас не знан ня про пра во – важ ли ва фун да мен таль на ос но ва пра во вої політо -
логії. Ос нов на різни ця між пра во вою політо логією і си с те мою на ук про пра во по -
ля гає в то му, під яким ку том зо ру роз гля дається пра во. Юри дичні дис ципліни в
ос нов но му вив ча ють юри дичні інсти ту ти, пра вові си с те ми і все, що без по се ред -
ньо пов’яза но з юри дич ни ми нор ма ми. У свою чер гу пра во ва політо логія на ма -
гається зро зуміти в пер шу чер гу, як політичні фак то ри впли ва ють на прий нят тя
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тих чи інших норм, їх політич ну дію та ефек тивність в ре гу лю ванні суспільно-
політич них відно син. 

Вва жаємо, що пра во ва політо логія має ак тив но співпра цю ва ти з те орією дер -
жа ви і пра ва. Ад же політо логія істо рич но і ме то до логічно ви ник ла із за галь ної те -
орії дер жа ви і пра ва, в рам ках якої відбу ва лась кон цеп ту алізація її ос нов них по -
нять і ка те горій. Тісні зв’яз ки пра во вої політо логії і те орії дер жа ви й пра ва є без -
пе реч ни ми, з ог ля ду на їх спільний об’єкт досліджен ня – дер жа ву і пра во. 

Те орія дер жа ви і пра ва досліджує за гальні за ко номірності ви ник нен ня, роз -
вит ку та функціону ван ня дер жа ви і пра ва, на да ю чи пра вовій політо логії за галь не
уяв лен ня про політи ко-пра во ву дійсність, по глиб лю ю чи зміст тих або інших по -
нять і ка те горій. 

«Ма ю чи у своїй струк турній бу дові віднос но ав то номні ча с ти ни – пи шуть О.
Зай чук та Н. Оніщен ко – те орія дер жа ви і пра ва – єди на на ука, яка дає уза галь не -
не уяв лен ня про дер жав но-пра во ву дійсність у її цілісності. Те орія дер жа ви і пра -
ва, вив ча ю чи та уза галь ню ю чи прак ти ку, фор му лює по нят тя і виз на чен ня дер жав -
но-пра во вих явищ, ви роб ляє на укові ре ко мен дації та вис нов ки, ге не рує нові ідеї,
які доз во ля ють не тільки зро зуміти сутність, зміст і фор ми дер жа ви і пра ва, а й
вміло за сто со ву ва ти їх з ме тою про гре сив но го роз вит ку суспільства»5. 

Пра во ва політо логія має ши ро ко ви ко ри с то ву ва ти те о ре тичні на пра цю ван ня
те орії дер жа ви і пра ва, оскільки од ним із її го ло вних за вдань є си с те ма ти зація
об’єктив них знань про політи ко-пра во ву дійсність. 

Тісний зв'язок пра во вої політо логії та те орії дер жа ви і пра ва прослідко вується
та кож на ме то до логічно му рівні. Те орія дер жа ви і пра ва роз роб ляє ме то до логічні
за са ди на уко во го пізнан ня дер жа ви, пра ва та інших дер жав но-пра во вих явищ,
фор му лю ю чи такі ос новні те о ре тичні по нят тя, які ви ко ри с то вує і пра во ва політо -
логія, як: сутність, фор ми, функції дер жа ви і пра ва, нор ми пра ва, пра во ва си с те -
ма, пра во ве ре гу лю ван ня, пра вовідно си ни, пра восвідомість, пра во ва куль ту ра,
пра ва і сво бо ди лю ди ни та гро ма дя ни на то що. Крім то го, пра во ва політо логія ви -
ко ри с то вує ме то до логічний інстру мен тарій те орії дер жа ви і пра ва, зо к ре ма фор -
маль но-юри дич ний ме тод і ме тод дер жав но-пра во во го мо де лю ван ня, що істот но
зба га чує її ме то до логію. 

На на шу дум ку, пра во ва політо логія має до пов ни ти те орію дер жа ви і пра ва
вив чен ням пи тань політич ної дії і ефек тив ності пра ва, досліджен ням особ ли во с -
тей взаємодії на прак тиці політич них і юри дич них норм. Ад же для пра во вої
політо логії більшою мірою, ніж для те орії дер жа ви і пра ва, є ха рак тер ним праг -
нен ня пе ре кла с ти от ри мані ре зуль та ти досліджень на мо ву кон крет них прак тич -
них ре ко мен дацій. То му, вив ча ю чи особ ли вості взаємодії політич них фак торів і
пра ва, пра во вих явищ, пра во ва політо логія має на да ти те орії дер жа ви і пра ва
емпірич ний ма теріал для но вих те орій та уза галь нень.

За своїм пред ме том пра во ва політо логія без по се ред ньо орієнто ва на на вив -
чен ня історії політи ко-пра во вих те орій, за ко номірно с тей істо рич но го про це су ви -
ник нен ня та роз вит ку те о ре тич них знань про політи ку, дер жа ву і пра во. Історія
політич них і пра во вих вчень роз кри ває фор му ван ня ро зуміння цінності пра ва і
дер жа ви на різних істо рич них ета пах роз вит ку люд ст ва, оз най ом лює з істо рич ни -
ми коріння ми та ких виз на чаль них у су час но му житті ідей, як вер хо вен ст во пра ва,
пра во ва дер жа ва, пра ва і сво бо ди лю ди ни то що. 

Із історії політич них і пра во вих вчень пра во ва політо логія чер пає не тільки
знан ня різних підходів і кон цепцій до дер жа ви і пра ва в ціло му, але й має «мож -
ливість зро зуміти важ ливість і зна чен ня дер жа ви і пра ва в ду хов них над бан нях
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люд ст ва на різних ета пах йо го роз вит ку, по ба чи ти постійну ро бо ту людсь кої дум -
ки над по шу ка ми кра щих, оп ти маль них форм ор ганізації дер жав но-пра во во го
бут тя люд ст ва»6.

У рам ках на шо го досліджен ня не мож ли во оми ну ти та кож роз гляд зв’язків
пра во вої політо логії з філо софією пра ва. 

Нині пра вові прин ци пи та цінності ста ли все за галь ни ми імпе ра ти ва ми, от ри -
ма ли своє закріплен ня на кон сти туційно му рівні, що знач но воз ве ли чує роль
філо софії пра ва в їх ос мис ленні. У ціло му філо софія пра ва зай мається досліджен -
ням смис лу пра ва, йо го сут ності, цінності і зна чен ня у житті лю ди ни і
суспільства, що є важ ли вою скла до вою су час ної гу манітар ної освіти. Як ствер д -
жує О. Ска кун: «Мож на ска за ти, що філо софія пра ва – це си с те ма знань про фун -
да мен тальні прин ци пи бут тя пра ва, про он то логічну при ро ду пра ва, йо го людсь -
ку і соціаль ну сутність»7. 

У пред мет ну сфе ру пра во вої політо логії вклю чається те ма ти ка філо софії пра -
ва у ви гляді філо софсь ко го ос мис лен ня дер жа ви як пра во во го за своєю сутністю
інсти ту ту та пра ва як втілен ня ідеї спра вед ли вості. Пра во ва політо логія має на
меті вдо с ко на лен ня політич ної дійсності, кри терієм оцінки якої ви с ту пає ідея
спра вед ли вості, тоб то при род но-пра во ва ідея. 

Вар то за зна чи ти, що пра во ва політо логія та кож тісно пов’яза на з соціологією
пра ва що до вив чен ня пи тань соціаль но го ме ханізму пра во во го ре гу лю ван ня,
соціаль ної дії пра ва, йо го втілен ня в кон крет них соціаль но-політич них відно си -
нах. 

Як і соціологія пра ва, пра во ва політо логія роз гля дає пра во в дії, в ди наміці
роз вит ку соціаль но-політич ної дійсності. Пра во ву політо логію єднає з
соціологією пра ва уяв лен ня про те, що «сутнісні сто ро ни пра ва не мо жуть бу ти
усвідо млені на леж ним чи ном по за соціаль ним кон тек с том їх існу ван ня і по яс нен -
ня йо го соціаль ної сут ності, ро зуміння, що пра во ви ни кає, функціонує і
змінюється у суспільстві»8. 

У ціло му для пра во вої політо логії, як і для соціології пра ва, ха рак тер ним є ро -
зуміння «соціот вор чої функції пра ва», яку В. Гла зирін трак тує так: «Пра во є
соціаль ною кон стан тою, кон сти ту ю ю чою ха рак те ри с ти кою су час но го
суспільства»9.

Соціологія пра ва зай мається про бле ма ми дії пра ва для то го, щоб на да ва ти ре -
ко мен дації, які доз во ли ли б здійсню ва ти раціональні та ефек тивні пе ре тво рен ня
соціаль ної дійсності, ство рює те о ре тич ну ба зу для роз вит ку на уко вої політи ки в
сфері пра ва. Пра во ва політо логія та кож без по се ред ньо звер тається до дійсності,
на ма гається емпірич но опи са ти її, ство ри ти найбільш по вний і ви раз ний її об раз,
аналізу ю чи на гальні суспільні по тре би та інте ре си, що спо ну ка ють до
відповідних політи ко-пра во вих змін. То му про бле ми, відне сені до соціології пра -
ва (про бле ми соціаль ної обу мов ле ності пра ва, йо го оп ти маль ності, функції пра ва,
ефек тив ності норм пра ва, пра восвідо мості, взаємодії пра ва та інших соціаль них
норм), вхо дять у по ле досліджень і пра во вої політо логії. 

Підво дя чи підсу мок ви ще с ка за но му, хотіло ся б на го ло си ти на не обхідності
виз нан ня са мостійно го місця і ста ту су пра во вої політо логії се ред інших гу -
манітар них на ук. Підтвер д жен ня в цьо му ми зна хо ди мо в її особ ли во му ста тусі і
тісних зв’яз ках з інши ми га лу зя ми на уко во го знан ня. 

1. Шев чук Д. М. Су час на політич на філо софія: навч. посіб. / Шев чук Д.М. – Ос т рог,
2012. – C. 6. 2. Ан д ру щен ко В. П. Філо софія політи ки: підруч ник [Еле к трон ний ре сурс]
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І. З. ХА РЕЧ КО

ЕЛЕ К ТРОННІ КОН СУЛЬ ТАЦІЇ ЯК ЕФЕК ТИВ НИЙ ЗАСІБ 
УЧАСТІ ГРО МА ДЯН У ПРИЙ НЯТТІ ПОЛІТИЧ НИХ РІШЕНЬ

Про аналізо ва но сутність по нят тя «еле к тронні кон суль тації» та вка за но до дат -
кові технічні, політичні та ін. мож ли вості, за кла дені в них. Зроб ле но вис но вок про те,
що е-кон суль тації слу гу ють ефек тив ним по кра ще ним ка на лом вис лов лен ня та до не сен -
ня до ор ганів вла ди ду мок, інте ресів, по треб гро ма дян. З ог ля ду на доцільність та за -
тре бу ваність в умо вах вста нов лен ня еле к трон ної де мо кратії ав тор виділи ла ряд
технік для про ве ден ня е-кон суль тацій. На ве де ний за рубіжний досвід свідчить про
прак тич ну цінність та ефек тивність кож ної з та ких технік. Та кож ав тор про аналізу -
ва ла прак ти ку ук раїнських ор ганів вла ди у про ве денні е-кон суль тацій з гро ма дя на ми.

Клю чові сло ва: еле к тронні кон суль тації, еле к трон на де мо кратія, участь гро ма дян
в уп равлінні країною. 

Ха реч ко И. З. Эле к трон ные кон суль та ции как эф фек тив ное сред ст во уча с тия
граж дан в при ня тии по ли ти че с ких ре ше ний

Про ана ли зи ро ва ны сущ ность по ня тия «эле к трон ные кон суль та ции» и ука за ны до -
пол ни тель ные тех ни че с кие, по ли ти че с кие и др. воз мож но с ти, за ло жен ные в них. Сде -
лан вы вод о том, что е-кон суль та ции слу жат эф фек тив ным улуч шен ным ка на лом вы -
ра же ния и до не се ния до ор га нов вла с ти мыс лей, ин те ре сов, по треб но с тей граж дан.
Учи ты вая це ле со об раз ность и вос тре бо ван ность в ус ло ви ях ус та нов ле ния эле к трон -
ной де мо кра тии, ав тор вы де ли ла ряд тех ник для про ве де ния е-кон суль та ций. При ве -
ден ный за ру беж ный опыт сви де тель ст ву ет о прак ти че с кой цен но с ти и эф фек тив но -
с ти каж дой из та ких тех ник. Так же ав тор про ана ли зи ро ва ла прак ти ку ук ра ин ских ор -
га нов вла с ти в про ве де нии эле к трон ных кон суль та ций с граж да на ми.

Клю че вые сло ва: эле к трон ные кон суль та ции, эле к трон ная де мо кра тия, уча с тие
граж дан в уп рав ле нии стра ной.
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Harechko Iryna. lectronic consultations as an effective instrument of citizens’ partic-
ipation in decision-making

The author analyzes the essence of the concept of «e-consultations» and technical, polit-
ical and others possibilities inherent in them. It is concluded that e-consultations serve as an
effective enhanced channel for expression and report to authorities thoughts, interests and
needs of citizens. Given the feasibility and relevance in establishing electronic democracy
authors identified a number of techniques for e-consultations. Reproduced overseas experi-
ence shows practical value and effectiveness of each of these techniques. Also, the author ana-
lyzed the practice of Ukrainian authorities in conducting e-consultations with citizens.

Key words: e-consultation, e-democracy, citizen participation in governance.

Ме ханізми еле к трон ної де мо кратії, в то му числі – е-кон суль ту ван ня, мо жуть
спри я ти де мо кра ти зації політич ної си с те ми та зро с тан ня ефек тив ності
функціону ван ня дер жав но го апа ра ту. Це зу мов ле но тим, що в умо вах е-де мо кратії
пе ред ба чається ви со кий рівень участі гро ма дян в уп равлінні країною. «Ен цик ло -
педія з політо логії» еле к тронні кон суль тації роз гля дає як один із за собів за лу чен -
ня лю дей в політич ний про цес та інте г рації да них, зібра них в ре зуль таті та ко го за -
лу чен ня, із ви ко ри с тан ням інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій1. У ході е-
кон суль тацій мо жуть за лу ча ти ся і зби ра ти ся різні дум ки, але при цьо му во ни про -
по ну ють інклю зив ний простір для дис кусії або про сто го про дов жен ня де батів.
Во ни доз во ля ють ро би ти пря мий або не пря мий вплив на прий нят тя рішень2. 

Більше то го, вітчиз няні вчені на чолі із В. Габрінець ствер д жу ють, що ви ко ри -
с тан ня е-кон суль тацій як інстру мен ту за лу чен ня гро ма дян до прий нят тя рішень
пе ред ба чає ряд пе ре ваг: по-пер ше, про це ду ра підго тов ки, ініціації і про ве ден ня
кон суль тації істот но спро щується; по-дру ге, ви т ра ти на про ве ден ня еле к трон них
кон суль тацій зво дять ся до оп ла ти за Інтер нет; по-третє, вар то вра хо ву ва ти еко -
номію ча су гро ма дян, які мо жуть зай ти на Інтер нет-ре сурс ор га ну публічної вла -
ди у будь-який слуш ний для них час3.

Ефек тивні кон суль тації поєдну ють два еле мен ти: спря мо ву ють про цес ух ва -
лен ня рішень і відкриті для по глядів та інфор мації зацікав ле них сторін. Кон суль -
тації зрідка до ся га ють кон сен су су, але до по ма га ють ап ро бу ва ти за про по но вані
варіан ти політи ки. Щоб е-кон суль тації при нес ли певні пло ди, во ни по винні про -
во ди ти ся із вра ху ван ня інте ресів та по треб мак си маль но ве ли кої кількості гро ма -
дян4.

Дослідни ки виділя ють безліч ме ханізмів еле к трон них кон суль тацій. Про ана -
лізу вав ши літе ра ту ру з да ної про бле ма ти ки, ав тор ви о кре ми ла найбільш за тре бу -
вані та доцільні в умо вах впро ва д жен ня кон цепції еле к трон ної де мо кратії, а са ме:

он-лайн секція «за пи тан ня-відповіді» – політи ки, уряд ни ки, ек с пер ти від -
повіда ють в он лайн на за пи тан ня за виз на че ною те мою у відповідний проміжок
ча су. Це мо же ро би тись у стилі інтерв’ю за уча с тю помічни ка, який розміщує за -
пи тан ня гро ма дян, або секційно го інте рак тив но го об го во рен ня між політи ка ми та
ек с пер та ми5. Да на техніка е-участі гро ма дян до по ма гає по бу ду ва ти нові, більш
інте рак тивні відно си ни чи нов ників та суспільства. В якості при кла ду да ної
техніки мож на на ве с ти офіційний веб-сайт шта ту Каліфорнія (США)
http://gov.ca.gov/ask/, на яко му гу бер на тор А. Швар це нег гер про во див живі сесії.
Каліфорнійці або будь-хто інший мог ли в он лайн за да ти за пи тан ня та от ри ма ти на
ньо го відповідь. Кож на та ка інте рак тив на сесія зберіга ла ся в архіві, де гро ма дя ни
мог ли в будь-який час її за ван та жи ти і пе ре гля ну ти. Іншим при кла дом є веб-сайт
гу бер на то ра шта ту Вірджинія (США) Т. Кей на. Двічі на місяць відбу вається
радіо-шоу, в якій гу бер на тор відповідає в пря мо му ефірі на за пи тан ня. На йо го

473Юридичні і політичні науки



сайті http://www.governor.virginia.gov/MediaRelations/MediaLibrary/podcasts.cfm ці
шоу до ступні в ре жимі он лайн. Та ким чи ном гро ма дя ни мо жуть ска ча ти аудіо за -
пи си за пи тань та відповідей та слу ха ти їх миттєво, замість то го, щоб ло ви ти
радіо-шоу6.

Надісла ти за пи тан ня по са до вим осо бам еле к трон ною по штою мож на і в Ук -
раї ні. Так, зо к ре ма, жи телі м. Харків, зай шов ши на сторінку «За пи тан ня місько -
му го лові» http://www.city.kharkov.ua/uk/mainmenu/view/id/203#, мо жуть на пи са ти
про про бле ми, що їх хви лю ють. Про те да ний ме ханізм, на на шу дум ку, не до ско -
на лий і не є настільки ефек тив ним, яким мав би бу ти, як свідчить за рубіжний
досвід. Не доліком є оф ф лай но вий ре жим, відсутність архіву за пи тань і відповідно
до сту пу інших ко ри с ту вачів до цієї інфор мації. За та ких умов не має га рантій, що
на всі за пи тан ня гро ма дя ни от ри ма ють відповідь. Відсутність до казів політич ної
ак тив ності гро ма дян та ре акції вла ди на їхні за пи тан ня зне о хо чує інших ко ри с ту -
вачів бра ти участь у публічній політиці. 

ко мен тарі до до ку ментів/політи ки – це мож ливість на да ва ти ко мен тарі до
розміще них в он-лайн ста тей чи до ку ментів, за охо чу ва на з бо ку уря ду7. «Фа б ри -
ка ідей» у місті Ес поо (Фінляндія) при зна че на для пре зен тації мо лод дю своїх ідей
що до вирішен ня ло каль них про блем. Суть цьо го про ек ту по ля гає у то му, що пев -
на ідея ви су вається на гро мадсь ке об го во рен ня в ме режі Інтер нет. За вдя ки ко мен -
таріям інших ко ри с ту вачів ме режі ідея удо с ко на люється до кон крет ної про по зиції
й відбу вається го ло су ван ня. Як що про по зиція про хо дить, ав тор або ак тивісти мо -
жуть зби ра ти підпи си в її підтрим ку. Тоді мо лодіжна ра да Ес поо пре зен тує цю
ініціати ву міській раді та/або звер тає на цю ідею ува гу медіа-за собів. Фа б ри ка
ідей як по се ред ник відслідко вує, як ця ідея про гре сує в раді. Ко ри с ту вачі Фа б ри -
ки ідей ста нов лять віко ву гру пу від 13 до 20 років. Во ни фор му ють місцеві
ініціати ви, що віддзер ка лю ють їхні про бле ми (будівництво скейт-парків та ін.), а
та кож і більш за гальні цілі, на при клад, пла ну ван ня но вих ліній трам ваю в
Гельсінкі8. Цей досвід вар то вра ху ва ти при ре алізації ідеї е-де мо кратії в Ук раїні,
ад же на ве де ний про ект сприяє участі в де мо кра тич них про це сах найбільш відо -
крем ле но го сек то ра суспільства – не по внолітніх та мо лоді, котрі ак тив но ко ри с -
ту ють ся Інтер не том, але ли ше ви пад ко во бе руть участь у публічній політиці.

он-лайн кон фе ренції: здебільшо го відтво рен ня ре аль ної кон фе ренції в он-
лайн, яка три ває в більшості ви падків від 1 до 3 тижнів. Так, А. Бон да рен ко трак -
тує по нят тя «еле к трон на кон фе ренція» як про цес інте рак тив но го об го во рен ня в
ме режі Інтер нет пи тань, які ма ють вплив на всі вер ст ви на се лен ня9. При клад да -
ної е-техніки зна хо ди мо у вітчиз ня но му Інтер нет-про сторі, а са ме: на Уря до во му
пор талі http://www.kmu.gov.ua/control/inetconference/list за уча с тю керівництва
Кабіне ту Міністрів Ук раїни про во дять ся Інтер нет-кон фе ренції. За да ти за пи тан ня
мо же за реєстро ва ний в си с темі ко ри с ту вач, впи сав ши текст за пи тан ня у
відповідну фор му. Усі за пи тан ня, що над хо дять, оп ри люд ню ють ся на пор талі, по -
чи на ю чи з мо мен ту анон су ван ня Інтер нет-кон фе ренції. Ко жен ко ри с ту вач мо же
про го ло су ва ти за найцікавіші, на йо го по гляд, за пи тан ня. Відповіді на за пи тан ня
онов лю ють ся ав то ма тич но, кожні п’ять хви лин. 

он-лай нові муніци паліте ти. Інте рак тив на міська ра да фран цузь ко го міста
Іссі-ле-Mуліно доз во ляє жи те лям спо с теріга ти і бра ти ак тив ну участь у засідан -
нях міськра ди в жи ву. Засідан ня міськра ди транс лю ють ся од но час но по ме режі
ка бель но го те ле ба чен ня та на офіційно му веб-сайті міста http://www.issy.com/.
Жи телі Іссі мо жуть за да ва ти за пи тан ня де пу та там у пря мо му ефірі по те ле фо ну
(дзвінок без ко ш тов ний) або еле к трон ною по штою та от ри ма ти не гайні відповіді.
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Інте рак тив не засідан ня міської ра ди ста ло невід’ємною ча с ти ною місце во го
політич но го жит тя Іссі. Міськра да зби рається при близ но шість разів на рік,
засідан ня роз по чи нається у 18:30 ве чо ра і мо же три ва ти до 6 го дин, що дає змо гу
до лу ча ти ся мак си маль но ши рокій ау ди торії. Пе ред транс ляцією засідань ра ди на
місце во му те ле ба ченні транс лю ють про гра му но вин, в якій ого ло шу ють ся і по яс -
ню ють ся в до ступній формі ос новні пунк ти по ряд ку ден но го засідан ня. Це доз во -
ляє не обізна ним в технічних або адміністра тив них тон ко щах гро ма дя нам сте жи -
ти і бра ти участь у засідан нях. Окрім цьо го, до по чат ку кож но го засідан ня жи те -
лям міста роз си ла ють листівки, що інфор му ють про по ря док ден ний на ра ди. Тоб -
то, гро ма дя нам не має по тре би сте жи ти за засідан ням від по чат ку до кінця; во ни
мо жуть зай ти на веб-сайті чи ввімкну ти ка нал ка бель но го те ле ба чен ня са ме в той
час, ко ли об го во рю ва ти меть ся те ма, що їх ціка вить. Та кож на офіційно му веб-
сайті муніци паліте ту зберігається архів всіх засідань, що дає змо гу оз най о ми ти ся
із прий ня ти ми рішен ня ми в будь-який інший зруч ний час10.

спільно ти про фесійні/за інте ре са ми – ма ють пря мий вплив на впро ва д жен -
ня публічної політи ки і на да ють мож ли вості не фор маль ної ко мунікації між дер -
жав ни ми ор га на ми та клю чо ви ми ак то ра ми на постійній ос нові без ча со вих об ме -
жень для впли ву на політи ку11. Веб-сайт http://listserv.wa.gov містить пе релік
Інтер нет-спільнот, чле на ми яких є жи телі шта ту Ва шинг тон (США). Спільно ти
об’єднані за те ма ти кою пи тань/про блем, на вко ло яких влас не і згру пу ва ли ся гро -
ма дя ни – на при клад, без пе ка на до розі, на вко лишнє се ре до ви ще, те ро ризм,
сільське гос по дар ст во то що.

У Ве ли ко бри танії ко ри с ту вачі офіційно го сай ту всесвітньої служ би но вин
BBC ма ють мож ливість шу ка ти і об’єдну ва ти ся з інши ми гро ма дя на ми, які
поділя ють ті ж тур бо ти в їхній місце вості, що й во ни, для то го, щоб роз по ча ти
політичні кам панії (www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/). Іншим при кла дом ефек -
тив ності місце вої еле к трон ної де мо кратії у Ве ли ко бри танії слу гує про ект
«Сусідський до зор» (Neighbourhood Watch), ос но вою яко го є Інтер нет-ре сурс
http://www.ourwatch.org.uk/ – національ ний сайт об’єднань/груп/спільнот гро ма -
дян за те ри торіаль ним роз поділом або на вко ло пев но го пи тан ня/про бле ми. За вдя -
ки цьо му веб-сай ту гро ма дя ни вис лов лю ють те, що їх тур бує у по всяк ден но му
житті, зна хо дять од но думців, кон так ту ють із чи нов ни ка ми та шу ка ють шля хи
вирішен ня місце вої про бле ми.

Сто сов но си ту ації у вітчиз ня но му політич но му Інтер нет-про сторі, відсутність
відповідних Інтер нет-ре сурсів, ство рю ва них вла дою для об’єднан ня гро ма дян в
он лайн спільно ти, зу мов лює прак тич ну не роз ви нутість форм еле к трон ної ко о пе -
рації гро ма дян між со бою на вко ло пев них про блем.

чат, або спілку ван ня в он лайн ре жимі – доз во ляє па ра лель но ве с ти декілька
бесід, до ступ них іншим лю дям, які ма ють мож ливість до них приєдна ти ся, а да -
на фор ма спілку ван ня найбільше на бли зи ла ся до міжо со бистісної ко мунікації,
яка без комп’ютерів не мог ла бу ти опо се ред ко ва ною12.

В якості при кла ду мож на на ве с ти чат ме ра м. Мо ре ленд (Ав ст ралія) http://
videoconnect.moreland.vic.gov.au/bookings/#app=5373&475f-selectedIndex=0, че рез
який гро ма дя ни на пря му мо жуть кон так ту ва ти із міським го ло вою та без по се ред -
ньо вирішу ва ти про бле ми. Чат яв ляється на ба га то еко номнішим в плані ча су та
ви т рат за со бом кон так ту ван ня із по са до ви ми осо ба ми, ніж осо би с тий прий ом.

блог – при зна че ний для по ши рен ня цільо вих повідо млень; по яс нен ня діяль -
ності ор га ну вла ди та йо го політи ки; а та кож дає мож ливість вис лов лю ва ти дум -
ки та ідеї в ду же відкритій формі на будь-яку те му або пред мет, в то му числі
миттєво ре а гу ва ти на щой но ви никлі політичні події13. 

475Юридичні і політичні науки



Мер Сан-Фран ци с ко (США) ве де блог http://www.sfgov.org/site/mayor_
index.asp, де ре гу ляр но ви кла дає роз повіді про свою по всяк ден ну діяль ності та
власні роз ду ми, дум ки. Блог-по сти ме ра чер гу ють ся з ок ре ми ми повідо млен ня від
інших членів йо го адміністрації, де во ни ділять ся інфор мацією про важ ливі події
або рішен ня, ни ми прий нятті. В ана логічно му про екті, місто Лос-Ан д же лес
(США) про по нує на своєму муніци паль но му сайті http://www.lacity.org/lacity440.
htm шість різних блогів, які ве дуть ся різни ми адміністра тив ни ми відом ст ва ми –
на при клад, по жеж ної служ би, поліції чи відділу із за хи с ту тва рин.

Ко ри с ту вачі Уря до во го пор та лу мо жуть оз най о ми ти ся із бло га ми членів Уря -
ду. Зо к ре ма, блог Прем’єр-міністра Ук раїни відзна чається ре гу лярність, на
відміну від блогів інших членів, про те не мож ли во відре а гу ва ти, за ли ши ти свій
ко мен тар, ад же для цьо го не має відповідних технічних мож ли во с тей. 

муль ти медійні події вжи ву, або веб-ка с тинг – ті, хто сте жить за пев ною
подією відда ле но че рез Інтер нет чи інте рак тив не те ле ба чен ня, мо жуть по да ва ти
за пи тан ня, відповіда ти на опи ту ван ня та ма ти до ступ до до поміжної інфор мації
та че рез кілька днів до ступ до ци ф ро вих копій прес-релізів та текстів ви с тупів в
ре аль но му часі14. На сайті па ла ти пред став ників шта ту Мінне со та (США)
http://www.house.leg.state.mn.us/ є мож ливість в пря мо му ефірі спо с теріга ти за
засідан ням. Іншим при кла дом є Інтер нет-ре сурс http://nettv.gov-online.go.jp/
eng/index.html, на яко му пред став лені віде о ма теріали про діяльність прем’єр-
міністра та важ ливі на пря ми уря до вої політи ки у відео фор маті.

В аме ри кансь ко му місті Медісон За ко но дав чо-інфор маційний центр міста
про по нує на своєму сайті http://legistar.cityofmadison.com/mattersearch/home.aspx
мож ливість по то ко во го мов лен ня чи архівне відео за ко но дав чих сесій підкоміте -
ту міської ра ди. Слід за зна чи ти, що та ка прак ти ка е-де мо кратії в Спо лу че них
Шта тах Аме ри ки не об ме жується ба га то на се ле ни ми міста ми. Так, зо к ре ма, у
місті Блек с бург, штат Вірджинія, із на се лен ням близь ко 39 тис. жи телів муніци -
паль на вла да на своєму сайті http://www.blacksburg.gov/ про во дить транс ляції
міських зборів15.

В Ук раїні да ний інстру мент еле к трон ної участі на де я ких офіційних веб-сай -
тах ор ганів вла ди. На при клад, на веб-сайті Львівської міської ра ди є мож ливість
пе ре гля ду пря мої транс ляції пле нар но го засідан ня (http://city-adm.lviv.ua/
realaudio.php), про те відсутні технічні умо ви для участі гро ма дян, а та кож не має
відео архіву. 

он-лай нові опи ту ван ня та досліджен ня – більш де мо кра тич ним шля хом вив -
чен ня гро мадсь кої дум ки є опи ту ван ня з мож ли во с тя ми для інте рак тив ної участі
гро ма дян, тоб то, ко ли про по нується не тільки оби ра ти од ну відповідь з за про по но -
ва них, а є мож ливість за про по ну ва ти свою унікаль ну відповідь та по ста ви ти аль -
тер на тивні за пи тан ня для інших ре с пон дентів-учас ників кон суль тацій, які, з по -
гля ду А. Па зю ка, підви щу ють рівень участі гро ма дян в політич но му про цесі16.

У містах шта ту Вірджинія (США) гро ма дя ни ма ють мож ливість бра ти участь
в еле к трон но му бю д же ту ванні. Їм про по нується да ти відповіді на за пи тан ня, що
сто су ють ся бю д же ту і як це відіб’ється на них. Ан ке ти потрібно за пов ни ти на
веб-сай тах міст http://alexandriava.gov/city/budget_reports/omb_citizen_feedback/
та http://www.charlottesville.org/Index.aspx?page=1759. Бю д жет ний про цес в США
за вдя ки такій е-техніці став більш про зо рим, дав ши лю дям мож ливість впли ва ти
на фор му ван ня місце во го бю д же ту17. 

Аналізу ю чи ви ко ри с тан ня цьо го інстру мен ту е-участі у вітчиз ня но му
політич но му се ре до вищі, ро би мо вис нов ки, що опи ту ван ня гро ма дян на
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офіційних Інтер нет-сай тах ор ганів вла ди не но сять ре гу ляр но го си с тем но го ха -
рак те ру, об ме жу ють ся од ним-кілько ма за пи тан ня ми із за да ни ми варіан та ми
відповіді без мож ли вості для гро ма дян вис ло ви ти свої дум ки. Та кож, як пра ви ло,
за пи тан ня сто су ють ся ре зуль татів діяль ності ор га ну вла ди, щоб та ким чи ном
ство ри ти в гро ма дян вра жен ня ефек тив ності та дієвості вла ди. Іншою не до ско -
налістю є відсутність пра во вої чи політич ної ва ги ре зуль татів опи ту ван ня. Ди сер -
тант зро би ла та кий вис но вок з ог ля ду на те, що на веб-сай тах ор ганів дер жав ної
вла ди чи місце во го са мо вря ду ван ня не має архіву ре зуль татів по пе редніх опи ту -
вань та інфор мації про по даль ше їх ви ко ри с тан ня. То му ко ри сним мо же ви я ви ти -
ся досвід США та, особ ли во, Австрії.

веб-фо ру ми: за леж но від об го во рю ва них про блем, західна вче на А. Макінтош
виділяє: 1) фо ру ми, на яких об го во рю ють ся певні пи тан ня публічної політи ки,
сфор му ль о вані політи ка ми, гру па ми інте ресів або «ек с пер та ми», та пред став лені
як за го лов ки з од ної або декількох об го во рю ва них тем. Про во дять ся з ціллю
дізна ти ся гро мадсь ку дум ку та от ри ма ти ко рисні ідеї. На цьо му фо румі мо жуть
бу ти пе ред ба чені обґрун ту ван ня те ми, по си лан ня на пов’язані з нею веб-сай ти та
інша довідко ва інфор мація; 2) фо ру ми сто сов но за галь но го кур су роз вит ку
публічної політи ки, тоб то ор ганізо вані на вко ло тем/пи тань, які без по се ред ньо
відно сять ся до про ек ту політи ки, який при зна че ний для їхньо го вирішен ня та де
об го во рен ня те ми при зна чені для от ри ман ня відповідей від по ст раж да лих. Учас -
ни ки мо жуть за про по ну ва ти аль тер на тивні ідеї та про по зиції, але ос нов ним за -
вдан ням є дізна ти ся, наскільки учас ни ки згодні (чи ні) з про по зиціями, і чо му18.

В рам ках про ек ту «Еле к трон на де мо кратія» гро ма дя ни Ве ли ко бри танії на веб-
сайті http://www.digitaldemocracy.org.uk/ мо жуть ви су ва ти про по зиції, го ло су ва ти
за них та їх об го во рю ва ти, а та кож от ри ма ти відповідь де пу татів чи чи нов ників
відповідних відомств. Те ма ти ка про по зицій варіює від пи тань спільно ти, куль ту -
ри, еко номіки, дер жав но го уп равління до охо ро ни здо ров’я та соціаль но го за без -
пе чен ня, еко логії, на уко во-технічно го про гре су. Цей сайт ро бить дві речі: 1) доз -
во ляє пред ста ви ти і от ри ма ти підтрим ку своїм про по зиціям, дум кам, про ек там; 2)
до по ма гає виз на чи ти пріори те ти місце во го співто ва ри ст ва. Всі про по зиції ран жу -
ють ся за рівнем підтрим ки в кож но му місце во му співто ва ристві. Як що пев ну про -
по зицію підтри має більш ніж 10 тис. лю дей, її офіційно над си ла ють як еле к трон -
ну пе тицію до прем’єр-міністра.

Іншим при кла дом веб-фо ру му є сайт http://www.оtakantaa.fi, де гро ма дя ни
Фінляндії бе руть участь, у то му числі анонімно, у про це сах прий нят тя рішень,
об го во рю ю чи ра зом із чи нов ни ка ми ос новні дер жавні про ек ти. Сайт відповідає
політичній дійсності Фінляндії за вдя ки постійній публікації по точ них пи тань.

он-лайн при сяжні – відбу вається відбір гро ма дян за зраз ком су ду при сяж них,
котрі вис лу хо ву ють он-лайн інфор мацію про які-не будь фак ти політич них пи -
тань, об го во рю ють ці пи тан ня між со бою та пе ре да ють ре зуль та ти об го во рен ня
ор га ну вла ди. За до по мо гою та кої техніки рай он на ра да Са ус Ке ст ве на, Ве ли ко -
бри танія прий ма ла рішен ня у 2006 та 2007 рр. (http://www.southkesteven.
gov.uk/)19.

еле к трон на прий маль ня: як кон ста тує вітчиз ня ний дослідник А. Се ре нок,
са ме е-прий маль ня є най го ловнішим інстру мен том взаємодії між вла дою і гро ма -
дя на ми на офіційно му веб-сайті ор га ну вла ди20. Так, на при клад, уряд шта ту
Квінсленд (Ав ст ралія) на веб-сайті http://www.qld.gov.au/ ре гу ляр но розміщує ряд
пи тань, з при во ду яких ба жає от ри ма ти дум ку гро ма дян. Для цьо го ко ри с ту ва чам
сай ту на дається он лайн до ступ до до ку ментів, що ма ють відно шен ня до цих пи -
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тань. Та кож на сайті об го во рю ють ся про грамні до ку мен ти і за ко но про ек ти,
транс лю ють ся пар ла ментські де ба ти та роз роб ле на си с те ма прий о му е-пе тицій до
пар ла мен ту Квінслен да21.

От же, різно манітність мож ли во с тей здійснен ня еле к трон них кон суль тацій з
гро ма дя на ми ви ма гає від ор ганів вла ди си с те ма тич но го та си с тем но го їх ви ко ри -
с тан ня в обов’яз ко во му по ряд ку, ад же плю ральність ка налів еле к трон ної участі
дає змо гу гро ма дя нам зруч ним для них спо со бом вис лов лю ва ти свою дум ку, ви -
су ва ти про по зиції та здійсню ва ти об го во рен ня, тоб то бра ти участь у про цесі
прий нят тя політич но го рішен ня.

Підсу мо ву ю чи, мож на зро би ти вис но вок, що кон цепція еле к трон ної де мо -
кратії, а са ме – участь гро ма дян в уп равлінні країною че рез ви ко ри с тан ня технік
еле к трон но го кон суль ту ван ня зна хо дить ся на стадії впро ва д жен ня, то му важ ко го -
во ри ти про значні та си с те ма тичні здо бут ки в да но му на прямі.
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УДК 329.05

В. І. ЧЕ БА НИК

РОЗ ВИ ТОК КО МУНІКАЦІЙ ПОЛІТИЧ НИХ ПАРТІЙ З ВИ БОР ЦЯ МИ 
В КОН ТЕКСТІ ФОР МУ ВАН НЯ РЕГІОНАЛЬ НОЇ ПОЛІТИ КИ (2006–2012 рр.) 

(НА ПРИ КЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬ КОЇ ТА ЗА КАР ПАТСЬ КОЇ ОБ ЛА С ТЕЙ)

Про аналізо ва на діяльність найбільш впли во вих політич них партій Бу ко ви ни та За -
кар пат тя уп ро довж періоду між пар ла ментсь ки ми ви бо ра ми 2006–2012 рр. Оха рак -
те ри зо ва но ос новні фор ми ко мунікацій об лас них осе редків політич них партій з елек то -
ра том. До ве де но, що ко мунікаційний по тенціал впли во вих політич них сил суттєво не
впли вав на фор му ван ня та ре алізацію регіональ ної політи ки.

Клю чові сло ва: політичні партії, ко мунікації, регіональ на політи ка.
Че ба ник В.И. Раз ви тие ком му ни ка ций по ли ти че с ких пар тий с из би ра те ля ми в

кон тек с те фор ми ро ва ния ре ги о наль ной по ли ти ки (2006–2012 гг) (на при ме ре Чер -
но виц кой и За кар пат ской об ла с тей)

Про ана ли зи ро ва на де я тель ность на и бо лее вли я тель ных по ли ти че с ких пар тий Бу -
ко ви ны и За кар па тья в те че ние пе ри о да меж ду пар ла мент ски ми вы бо ра ми 2006–2012
гг. Оха рак те ри зо ва ны ос нов ные фор мы ком му ни ка ций об ла ст ных ор га ни за ций по ли ти -
че с ких пар тий с элек то ра том. До ка за но, что ком му ни ка ци он ный по тен ци ал вли я тель -
ных по ли ти че с ких сил су ще ст вен но не вли ял на фор ми ро ва ние и ре а ли за цию ре ги о наль -
ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: по ли ти че с кие пар тии, ком му ни ка ции, ре ги о наль ная по ли ти ка.
Chebanyk Vitalij. The development of communication of political parties with the

electorate in the context of regional policy (2006–2012 years)
This article attempts to analyze the activity of the most influential political parties of

Bukovyna and Transcarpathian region during the period between parliamentary cycles of
2006–2012.

The author describes the main forms of communication of the regional political parties
with the electorate. 

It is proved that the communication potential of the influential political forces did not sig-
nificantly affect on the development and realization of regional policy.

Key words: political parties, communication, regional policy.

Су час ний про цес транс фор маційних політич них змін в ук раїнсько му соціумі
зу мов лює ак ту альність роз вит ку регіональ ної політи ки, зо к ре ма впли ву на фор -
му ван ня її ко мунікаційно го по тенціалу місце вих осе редків політич них партій. У
цьо му кон тексті важ ли вим є роз гляд партійної діяль ності в регіональ но подібних
За кар патській та Чернівецькій об ла с тях, що вирізня ють ся не тільки своєю
поліетнічністю і при кор дон ним роз та шу ван ням, а й існу ван ням регіональ ної
спільно ти та політи зацією регіональ ної іден тифікації. Досліджу вані те ри торії –
гу с то на се лені об ласті, в складі елек то ра ту яких найбільш помітні дві соціальні
гру пи: міські та сільські жи телі1.

Окрім то го, мен тальність на се лен ня за зна че них західних об ла с тей, де ук -
раїнці скла да ють знач ну ча с ти ну на се лен ня (відповідно За кар пат тя – 80,5%, Бу -
ко ви на – 75,0%), ха рак те ри зується ло яль ним став лен ням до вла ди, що на дум ку
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Круг ла шо ва А.М. відкри ває нові соціальні го ри зон ти, зо к ре ма шлях до уп рав -
лінської партійної кар’єри2.

Досліджен ня регіональ них особ ли во с тей струк ту ру ван ня партійно го про сто -
ру Бу ко ви ни та За кар пат тя, про явів їх елек то раль ної спе цифіки під час пре зи -
дентсь ких, пар ла ментсь ких ви борів і ви борів до місце вих рад усіх рівнів,
політич них орієнтирів на се лен ня об ла с тей здійсне но бу ко винсь ки ми та за кар -
патсь ки ми на уков ця ми А. Круг ла шо вим, В. Бур дяк, Н. Ро тар, М. Гуй то ром,
М. Ве ге шем, Ю. Ос тап цем, І. Бур ку том, М. То ка рем, М. Ба са ра бою та ін. Од нак
дослідни ка ми побіжно роз гля дається регіональ не струк ту ру ван ня партійно го
про сто ру за зна че них регіонів уп ро довж 2006-2012 рр., тоб то періоду між пар ла -
ментсь ки ми цик ла ми. То му ав то ром у даній статті по став ле но за ме ту про аналізу -
ва ти діяльність найбільш впли во вих політич них партій За кар патсь кої та
Чернівець кої об ла с тей у виз на че ний період, як ос нов них дійо вих осіб політич но -
го по ля цих регіонів. Ре алізація по став ле ної ме ти виз на чи ла на ступні за вдан ня:
оха рак те ри зу ва ти ос новні фор ми ко мунікацій об лас них осе редків політич них
партій Бу ко ви ни і За кар пат тя з елек то ра том, виз на чи ти рівень ре зуль та тив ності їх
публічної ак тив ності та да ти оцінку впли ву політич ної ко мунікації на регіональ -
ну політи ку. 

Об’єктом досліджен ня в даній статті ви с ту па ють Бу ко ви на і За кар пат тя як
регіональ но подібні об ласті Ук раїни, в яких пред став ни ки ти туль ної нації ста нов -
лять ос нов ну ча с ти ну політич ної струк ту ри регіонів. Пред ме том досліджен ня є
діяльність об лас них осе редків політич них партій у пло щині ко мунікаційно го
зв’яз ку з елек то ра том уп ро довж 2006-2012 рр.

В ціло му вся партійна діяльність об лас них пар то се редків, що за виз на чен ням
на уковців тлу ма чить ся як ко мунікація, бу ла спря мо ва на на ре алізацію своїх
політич них інте ресів3. Прак тич но ко мунікаційний зв’язок з елек то ра том охоп лю -
вав всі мож ливі йо го фор ми: зустрічі з гро ма дя на ми; ор ганізація мітингів, де мон -
ст рацій та пікетів; про ве ден ня публічних де батів й дис кусій, «круг лих столів»,
прес-кон фе ренцій; роз пов сю д жен ня своєї сим воліки, дру ко ва них ма теріалів; про -
ве ден ня різно манітних публічних за ходів за підтрим ки партій. Уточ ни мо, що
особ ли вих форм політич ної ко мунікації об лас них ор ганізацій політич них партій
Бу ко ви ни і За кар пат тя в порівнянні зі всією Ук раїною не спо с теріга ло ся. 

Зро с тан ня ролі політич ної ко мунікації в суспільно-політич но му житті Бу ко ви -
ни і За кар пат тя пов’яза не із роз вит ком об лас них осе редків політич них партій, які
по сту по во праг ну ли ста ти го ло вни ми суб’єкта ми фор му ван ня дер жав ної політи -
ки та виз на ча ти стра тегію роз вит ку регіонів4. Спо с терігається пев на ди наміка їх
чи сель ності уп ро довж за зна че но го періоду. Так, приміром, ста ном на 2006 р. у За -
кар патській об ласті бу ло за реєстро ва но 115 об лас них ор ганізацій політич них
партій, відповідно в Чернівецькій – 150. У 2012 році на За кар патті вже функціону -
ва ло 169 об лас них пар тор ганізацій, а на Бу ко вині – 180. Про те, вар то до да ти, що
май же 17% від усіх за реєстро ва них об лор ганізацій існу ва ли ли ше де-юре, тоб то
не ма ли жод но го струк тур но го ут во рен ня5. Та ким чи ном, де-фак то во ни се бе
офіційно ніяк не про яв ля ли, а то му відповідно не ма ли ніяко го впли ву на
політичні про це си в регіонах. 

Вар то підкрес ли ти, що найбільш по ши ре ним за со бом ко мунікацій об лас них
ор ганізацій з елек то ра том здебільшо го бу ли за со би ма со вої інфор мації. Чи сельні
об ласні періодичні ви дан ня на своїх шпаль тах на да ва ли чи ма ло інфор мації за -
галь но суспільно го ха рак те ру. Про те періодич на пре са пе ре важ но дру ку ва ла ма -
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теріали, які бу ли підго тов лені тією чи іншою політич ною си лою. До при кла ду, за -
кар патсь ка га зе та «РІО» в ос нов но му розміщу ва ла інфор маційний ма теріал від
«На род но го бло ку Лит ви на», так як «не гла сним» влас ни ком ви дан ня був на род -
ний де пу тат За кар патсь кої об ласті, член фракції На род ної партії у Вер ховній
Раді – Сергій Ра туш няк. А га зе та «Світо гляд», яка кон тро лю ва ла ся СДПУ(О),
пред став ля ла відповідні політичні ма теріали про діяльність за кар патсь кої
партійної ор ганізації6. Ана логічна си ту ація спо с теріга ла ся і в чернівець ких дру -
ко ва них ча со пи сах. Приміром, га зе та «Сво бо да сло ва» пре зен ту ва ла частіше за
інші ма теріали БЮ Ту, а в ча со писі «Час», ре дак то ром якої був де пу тат Чернівець -
кої об лас ної ра ди від «На шої Ук раїни» П. Ко бев ко, розміщу вав ся ма теріал
відповідної політич ної си ли.

Од нак влас ну оцінку політич них подій, до стат ньо об’єктив ний аналіз полі -
тич  них про цесів на те ре нах Бу ко ви ни по да ва ли га зе ти «Мо ло дий бу ко ви нець»,
«Бу ко ви на», та «Бу ко винсь ке віче», а За кар пат тя – га зе ти «Після мо ва», «Срібна
зем ля. Фест»7. В ок ре мих за зна че них ви дан нях до сить ча с то розміщу ва ли ся на
одній сторінці публікації політич них опо нентів. Приміром, в зга да но му «Мо ло до -
му бу ко винці» на «рівних» бу ли опубліко вані ма теріали БЮ Ту та Партії Регіонів8.

Зви чай но ж, у ви щев ка за них дру ко ва них ви дан нях найбільше публікацій сто -
су ва ло ся по пу ляр них у регіонах політич них партій і блоків – Партії регіонів, «На -
род но го Со ю зу На ша Ук раїна», «Бло ку Юлії Ти мо шен ко», «На род но го Бло ку
Лит ви на», СПУ та КПУ.

Вар то підкрес ли ти те, що місцеві осе ред ки політич них партій, як пра ви ло
відда ва ли пе ре ва гу не си с темній партійній ро боті, а си ту а тив ним фор мам ко -
мунікації з гро ма дя на ми. Зо к ре ма, пар то се ре док за кар патсь кої КПУ у червні
2006р. став ор ганіза то ром мітин гу про те с ту про ти підви щен ня цін і та рифів.
Упро  довж на ступ но го ро ку, аж до по за чер го вих ви борів 2007р. до пар ла мен ту
закар патські ко муністи свій ко мунікаційний по тенціал спря му ва ли на ро бо ту гро -
мадсь ких прий ма лень, зустрічах із гро ма дя на ми9. Ана логічну по зицію зай ня ла і
чернівець ка партійна ор ганізація ко муністів, для якої тра диційною фор мою
комунікації бу ла на явність гро мадсь ких прий ма лень в усіх рай он них адміністра -
тив них оди ни цях об ласті. У цьо му плані знач ний досвід ма ли і регіональні
організації СДПУ (О). Ра зом з тим, у гро мадсь ких прий маль нях не си с тем ною
була прак ти ка осо би с то го прий о му гро ма дян де пу та та ми місце вих рад, по мен ша -
ла чи сельність звіту вань де пу татів пе ред ви бор ця ми10.

З по чат ком про це су ви су нен ня місце ви ми ор ганізаціями політич них партій
списків кан ди датів у де пу та ти міських, рай он них рад, кан ди датів у де пу та ти
сільських, се лищ них рад, в за зна че них регіонах у 2007р. про хо ди ли об ласні,
міські, рай онні партійні кон фе ренції, збо ри. Вод но час помітно по си ли ла ся ко -
муніка тив на ак тивність регіональ них пар то се редків: фор му ва ли ся ви борчі шта -
би, го ту ва ли ся агітаційні ма теріали. У цей період в публічній політиці Бу ко ви ни
та За кар пат тя найбільш впли во ви ми бу ли НУНС, ВО «Батьківщи на», Ук раїнська
На род на партія, НРУ, На род на партія (Лит ви на), СДПУ (О), Партія регіоні11.

З ме тою збільшен ня чи сель ності при хиль ників регіональні осе ред ки ак -
тивніше праг ну ли пред ста ви ти свій влас ний інте рес як інте рес ши ро ко го ко ла
гро ма дян, ак тивніше ви ко ри с то ву ва ли ЗМІ, піар-акції, прак ти ку ва ли зустрічі з ви -
бор ця ми то що.

Особ ли ву ак тивність у цей період ви яв ляв блок «На ша Ук раїна – На род на Са -
мо обо ро на», яким у рам ках за галь но ук раїнської акції «До торк нись до де пу та та»
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бу ли вста нов лені на ме ти політич ної партії, де про во див ся збір підписів про знят -
тя де пу татсь кої не до тор ка ності12. Прак тич но щод ня функціону ва ли в Уж го роді і
Чернівцях агітна ме ти об лас них ви бор чих штабів ВО «Батьківщи на», На род ної
партії (Лит ви на), ВО «Сво бо да», Партії регіонів.

Од нак змісто вний ак цент при про ве денні агітаційної ро бо ти за зви чай ро бив -
ся на за галь но національ них пи тан нях: про доцільність впро ва д жен ня імпе ра тив -
но го ман да ту, функціону ван ня двох дер жав них мов то що. На томість регіональні
про бле ми при цьо му прак тич но не об го во рю ва ли ся. То му, за кон ста тацією за кар -
патсь ких на уковців, фак тич но жод на політич на си ла регіонів не змог ла по вною
мірою роз рек ла му ва ти се бе на об лас но му рівні13. Об ласні партійні осе ред ки
політич них партій прак тич но не змог ли ви ро би ти влас но го си с тем но го ба чен ня
роз вит ку регіональ ної політи ки і, відповідно, не ре алізу ва ли свій політич ний курс
в ор га нах дер жав но го уп равління. При чи ною та кої си ту ації бу ло і те, що як і на
за галь но ук раїнсько му рівні, пар то се ред ки не фор му лю ва ли пер спек ти ви діяль -
ності відповідної політич ної си ли, а най го ловніше – не ве ли що ден ної ро бо ти се -
ред ви борців. Відповідно наслідком та ко го функціону ван ня за ли шав ся над зви -
чай но низь кий рівень суспільної довіри до них14.

Окрім то го, як на Бу ко вині, так і на За кар патті об ласні осе ред ки політич них
партій не пред став ля ли інте ресів знач них елек то раль них груп. Відповідно, об ме -
женість соціаль ної ба зи ста ви ла під сумнів спро можність виріши ти суспільні
регіональні за вдан ня. В ціло му, на дум ку бу ко винсь ких на уковців, регіональні
партійні осе ред ки на місцях у за зна че ний період фак тич но ви с ту па ли місце ви ми
аген та ми дер жав ної партійно-політич ної еліти15. Особ ливістю їх ко мунікаційно -
го зв’яз ку з елек то ра том ста ло і те, що пе ре ва га на да ва ла ся про ве ден ню ма со вих
за ходів, а не без по се ред нь о му спілку ван ню з гро ма дя на ми. Про ве ден ня та ких ма -
со вих за ходів у 2007 р. особ ли во ак тивізу ва ли ся чернівець ким пар то се ред ком
Партії регіонів. Це за без пе чи ло цій політичній силі знач ну при хильність елек то -
ра ту, особ ли во в ру му но мов них се лах об ласті16. 

Уп ро довж 2008–2009 рр. в за зна че них регіонах цільові інфор маційні кам панії,
ініційо вані БЮТ та НУНС, спри я ли пе ре ма ню ван ню знач ної кількості елек то ра -
ту, і, зо к ре ма, соціалістів та ко муністів. Повністю ніве лю ва ла се бе СДПУ (О) в
усіх адміністра тив них оди ни цях Бу ко ви ни і За кар пат тя. Об ласні осе ред ки СПУ
здійсню ва ли ло кальні та си ту а тивні піар-кам панії. Приміром, в ли с то паді 2008 р.
та бе резні 2009 р. чернівець ким об ла сним коміте том СПУ за підтрим ки Гер -
цаївсько го, Гли боць ко го, За ставнівсько го, Но во се лиць ко го, Кіцмансь ко го, Хо -
тинсь ко го та Сто ро жи нець ко го рай комів бу ло про ве де но не чи сельні ма сові акції
про те с ту під гас ла ми «За спра вед ли ву Ук раїну»17. Про те їх про ве ден ня прак тич -
но ніяким чи ном не впли ну ло на суспільно-політичні про це си регіонів, ад же СПУ
не ма ла до стат ньої підтрим ки на місце во му рівні.

Вар то до да ти, що в За кар патській об ласті цією політич ною си лою, що бу ла за -
реєстро ва на згідно да них уп равління юс тиції у всіх рай о нах об ласті, жод них ак -
тив них дій із за без пе чен ня ко мунікацій з елек то ра том не бу ло про ве де но18. На -
томість свої по зиції в регіоні по си ли ла політич на партія «Єди ний центр», до якої
увійшли пред став ни ки БЮ Ту, «КМКС» – партії угорців Ук раїни. Ос нов ний лейт -
мо тив її ут во рен ня – пра цю ва ти ра зом на бла го Ук раїни19. Очо лю ва на І. Ба ло гою
(ро ди чем В. Ба ло ги, на той час – пер ший за ступ ник го ло ви За кар патсь кої обл дер -
жадміністрації), но во с тво ре на політич на партія роз гор ну ла ак тив ну діяльність в
усіх адміністра тив них оди ни цях краю, зо к ре ма, про во ди ла різно манітні акції,
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пре зен тації то що. До да мо, що під час па вод ко вої стихії влітку 2010 р. за кар -
патські єди но цен т ри с ти до ста ви ли до на се ле них пунктів Чернівець кої об ласті 20
т. харчів та 40 т. міне раль ної во ди20.

У за зна че ний період на За кар патті, окрім «Єди но го цен т ру», найбільш впли -
во ви ми бу ла Партія регіонів, На род на партія, ВО «Батьківщи на», «КМНС» –
Партія угорців Ук раїни, Де мо кра тич на партія угорців Ук раїни21. В той же час на
Бу ко вині з-поміж 150 об лас них ор ганізацій політич них партій виділя ли ся Партія
регіонів, ВО «Батьківщи на» та «Фронт змін». До да мо, що ці політичні си ли ство -
ри ли та за реєстру ва ли найбільшу кількість пер вин них осе редків22.

Порівня но знач ну ча с ти ну елек то ра ту вда ло ся при вер ну ти на свій бік об ла -
сни ми осе ред ка ми гро мадсь кої ор ганізації «Фронт змін», які од ра зу після ство -
рен ня у 2009 р. ста ли ак тив ни ми учас ни ка ми гро мадсь ко го та політич но го жит тя
Бу ко ви ни й За кар пат тя. Приміром, чернівець кий регіональ ний осе ре док партії
своїми діями праг нув «… от ри ма ти підтрим ку лю дей, «зай ти» у вла ду та до ве с -
ти, що ця партія пред став ле на в усій Ук раїні»23. У пер ший місяць після сво го
ство рен ня, За кар патсь кою об лас ною партійною ор ганізацією «Фронт змін» ор -
ганізо ва но прес-кон фе ренцію для жур налістів за уча с тю ко ор ди на то ра політси ли
Р. Бровді, ство ре но гро мадсь ку прий маль ню в Уж го роді. За підтрим ки цьо го пар -
то се ред ку про ве де но різно манітні акції, фе с ти валі, такі, як, зо к ре ма, дру гий
«Ягідний фе с ти валь «Дю ли». Пред став ни ки об лор ганізації про ве ли збір підписів
се ред на се лен ня з ме тою віднов лен ня ро бо ти в об лас но му центрі ма лої вузь ко -
колійної залізниці24.

Ак тивісти чернівець ко го «Фрон ту змін» роз гор ну ли ши ро ку роз’яс ню валь ну
діяльність що до ме ти та за вдань своєї політич ної си ли, по ча ли на да ва ти кон суль -
тації бу ко вин цям із різних пи тань за хи с ту прав та інте ресів гро ма дян. Осе ре док
став ініціато ром про ве ден ня у 2009-2010 рр. еко логічних акцій, які при вер ну ли
ува гу гро мадсь кості до про блем за бруд нен ня довкілля. Важ ли вим на прям ком ро -
бо ти «фрон то виків» ста ла підтрим ка роз вит ку фізич ної куль ту ри та спор ту на те -
ре нах об ласті, участь в роз вит ку куль тур но го жит тя регіону25.

Од нак навіть ці фор ми ко мунікації впли во вих об лас них осе редків регіональ -
них сил не за без пе чи ли цілко ви то го вирішен ня да ної про бле ми. Помітно зрос ла
їх ко мунікаційна ак тивність у так зва ний період «кульмінації» політич но го жит -
тя, тоб то ви бор чий період. У рам ках пре зи дентсь кої кам панії 2010 р. прак тич но
всі політичні си ли Бу ко ви ни і За кар пат тя ак тивізу ва ли ро бо ту в гро мадсь ких
прий маль нях, про во ди ли різно манітні пе ре дви борчі акції, роз пов сю д жу ва ли
агітма теріали то що. З ви бор ця ми об ла с тей ак тив но зустріча ли ся й кан ди да ти на
по са ду Пре зи ден та Ук раїни: Ю. Ко с тен ко – го ло ва УНП; А. Гри цен ко – го ло ва
«Гро ма дянсь кої по зиції»; В. Лит вин – го ло ва Вер хов ної Ра ди, лідер На род ної
партії; С. Тігіпко – віце-прем’єр Ук раїни, лідер партії «Силь на Ук раїна»; А. Яце -
нюк – лідер партії «Фронт змін» та інш. Об лор ганізації політпартій в регіональ -
них ЗМІ оп ри люд ню ва ли ос новні по ло жен ня пе ре дви бор чих про грам своїх кан -
ди датів, підда ва ли кри тиці дії опо нентів, за кли ка ли ви борців зро би ти пра виль ний
вибір під час го ло су ван ня26.

Уп ро довж пе ре дви бор чих пе ре гонів 2010 р. за ре зуль та та ми соціологічних
опи ту вань провідні по зиції на За кар патті ут ри му ва ли Партія регіонів, «Єди ний
Центр» та ВО «Батьківщи на», а на Бу ко вині – «Силь на Ук раїна», ВО «Батьківщи -
на», «Фронт змін», Партія регіонів. Пред став ни ки впли во вих пар то се редків бра -
ли участь у за галь но ук раїнських за хо дах: свят ку ванні 65-ї річниці Дня Пе ре мо ги,
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вша ну ванні пам’яті жертв політич них ре пресій, про ве денні Все ук раїнської акції
«Сер це до сер ця» бла годійно го фон ду «По чуй те всі» та інш. Політичні си ли ліво -
го політич но го спря му ван ня, зо к ре ма КПУ та СПУ За кар пат тя про ве ли мітинг-
про тест (близь ко 50-60 осіб) про ти «фа ши зації Ук раїни та підтрим ку в дер жаві
стабільності та ре форм»27.

Ак тив но про ре а гу ва ли політичні си ли націонал-патріотич но го спря му ван ня
Бу ко ви ни та За кар пат тя на підпи сан ня 21 квітня 2010 р. Пре зи ден том Ук раїни В.
Яну ко ви чем та Пре зи ден том Російської Фе де рації Д.Медвєдєвим Харківських
угод про ста тус та про умо ви пе ре бу ван ня Чор но морсь ко го фло ту РФ на те ри торії
Ук раїни. Зо к ре ма, бу ко винсь ки ми бютівця ми, сво бодівця ми ор ганізо ва но і про ве -
де но у квітні прес-кон фе ренцію, а у се ре дині трав ня 2010 р. – мітинг за уча с тю
об лас них осе редків партій де мо кра тич но го спря му ван ня (близь ко 500 осіб) та
піке ту ван ня приміщен ня Чернівець кої ОДА. Пред став ни ки об лас них партійних
осе редків за кли ка ли керівників своїх партій об’єдна ти ся для за хи с ту Ук раїни за
при кла дом Бу ко ви ни28. Вар то до да ти, що в со юзі з БЮТ ви с ту пи ли ВО «Сво бо -
да», НСНУ, На род ний Рух Ук раїни, УНП, Ук раїнська Ре с публікансь ка Партія
«Со бор», УНА-УН СО, політси ла «За Ук раїну». Фак тич но ці партійні осе ред ки
скла ли ос но ву Коміте ту За хи с ту Ук раїни у Чернівецькій об ласті29.

Та ким чи ном, ті політичні си ли регіону, які відігра ва ли до сить не помітну роль
у регіональній політиці краю виріши ли об’єдна ти ся. На на шу дум ку, це ста ло чер -
го вою піар-кам панією, щоб за яви ти про свою «ак тив ну діяльність» та ор ганізо ва -
ну мобільність.

Іден тич ною бу ла си ту ація і на За кар патті, ко ли на по чат ку трав ня 2010р. пред -
став ни ки національ но-де мо кра тич них ор ганізацій регіону, які ввійшли до Коміте -
ту на род но го опо ру (ВО «Сво бо да», КУН, УНП, На ша Ук раїна) про ве ли пе ред
обл дер жадміністрацією інфор маційну акцію з при во ду ви щез га да ної уго ди30. На -
прикінці трав ня опо зиційні си ли краю ут во ри ли За кар патсь кий об лас ний на род -
ний комітет за хи с ту Ук раїни, до яко го увійшли політичні партії «Ре фор ми і по ря -
док», ВО «Батьківщи на», НРУ, УНП, На ша Ук раїна, ВО «Сво бо да» та інші31.

Після пре зи дентсь ких ви борів 2010 р. і до по чат ку кам панії з ви борів на род -
них де пу татів у 2012 р. партійна палітра обох регіонів за ли ша ла ся май же
незмінною (таб ли ця 1). Найбільш роз га лу же ну ме ре жу партійних осе редків на
Бу ко вині та За кар патті ма ла Партія регіонів, ВО «Батьківщи на», На род на партія.

Ко мунікації об лас них осе редків політич них партій зво ди ли ся до про ве ден ня
дис кусій, «круг лих столів», прес-кон фе ренцій. Такі фор ми ко мунікаційно го зв’яз -
ку з елек то ра том як мітин ги, по хо ди, піке ти здебільшо го прак ти ку ва ла ВО «Бать -
ківщи на». Її регіональні партійні осе ред ки про те с ту ва ли про ти ув’яз нен ня екс-
прем’єр-міністра Ук раїни Юлії Ти мо шен ко, ініціюва ли про ве ден ня де батів у ЗМІ
між кан ди да та ми до пар ла мен ту32. До да мо, що про ве ден ня публічних дис кусій та
де батів не бу ло пре фе ренцією у діяль ності усіх політич них сил регіонів. Здебіль -
шо го ре зуль та та ми ко мунікаційно го зв’яз ку з елек то ра том пе ре важ ної ча с ти ни об -
лас них пар то се редків ста ва ли публікації в ЗМІ та ви с ту пи на радіо та те ле ба чен ні.
При кла дом мо жуть слу гу ва ти підсум ки функціону ван ня по пу ляр ної рані ше на Бу -
ко вині На род ної Партії, якою, приміром, за 2011 рік бу ло опубліко ва но 12 ма -
теріалів в за со бах ма со вої інфор мації рай он но го та об лас но го зна чен ня, підго тов -
ле но 7 ви с тупів в ефірі те ле ба чен ня та 12 ви с тупів в ефірі об лас них радіос танцій33.

Регіональ не жит тя Бу ко ви ни і За кар пат тя у 2012 р. бу ло на пов не не підго тов -
кою до чер го вих пар ла ментсь ких ви борів. У зв’яз ку з цим ак тивність об лас них
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ор ганізацій політич них партій знач но пож ва ви ла ся. Од нак сце нарій пе ре дви бор -
чих пе ре гонів за ли шав ся май же незмінним. Зо к ре ма, і про владні, й опо зиційні
регіональні осе ред ки праг ну ли роз рек ла му ва ти се бе, ор ганізо ву ю чи ма сові за хо -
ди (кон цер ти за уча с тю відо мих зірок ес т ра ди, фе с ти валів то що), ви с ту па ю чи на
радіо та те ле ба ченні, розміщу ю чи «іміджеві» ма теріали у ЗМІ34.

Найбільш чи сель ною в обид вох об ла с тях за ли ша ла ся Партія регіонів. Від по -
відно, в Чернівецькій об ласті її членів налічу ва ло ся більше 9 тис., а в За кар пат -
ській об ласті – більше 19 тис. осіб35. Ак тивність об лас них осе редків цієї політич -
ної си ли по яс ню ва ла ся клю чо ви ми по зиціями, які зай ня ли керівни ки регіональ -
них пар тор ганізацій: О. Ле ди да – го ло ва За кар патсь кої обл дер жадміністрації;
М. Папієв – го ло ва Чернівець кої ОДА. Та ким чи ном, Партія регіонів ста ла про -
влад ною, яка окрім то го, от ри ма ла за ре зуль та та ми місце вих ви борів 2010 р.
48 де пу татсь ких ман датів із 104 в край о во му пар ла менті Бу ко ви ни і 37 ман датів
у За кар патській об ласній раді36. Од нак си с тем но го ко мунікаційно го зв’яз ку з ви -
бор ця ми за зна че на політич на си ла не ма ла, оскільки пе ре ва га на да ва ла ся
партійній рек ламній кам панії. 

Уп ро довж всьо го пе ре дви бор чо го про це су 2012 р. порівня но ак тив ни ми в
регіональній політиці За кар пат тя, крім Партії регіонів, бу ли об ласні пар то се ред -
ки «Єди ний центр» (очільник – І. Ба ло га, го ло ва обл ра ди), ВО «Батьківщи на»
(О. Ка ме няш, на род ний де пу тат Ук раїни), «Фронт змін» (В. Лун чен ко, де пу тат
об ра ди) та «Удар» В. Клич ка (го ло ва – В. Пац кан)37. Клю чо ву пре фе ренцію у
політич но му житті краю зай мав «Єди ний центр», що брав постійну участь у всіх
акціях соціаль но го та бла годійно го ха рак те ру. Ре ш та ви щез га да них партійних
осе редків ак тив но про во ди ли свої партійні за хо ди, різно манітні бла годійні акції,
здійсню ва ли ак тив ну внутріпартійну діяльність, яка по си ли ла ся на пе ре додні ви -
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№
п/п На зва партії

За кар патсь ка об ласть Чернівець ка об ласть

К-сть пар тій -
них осе редків

К-сть членів
партії

К-сть партій -
них осе редків

К-сть членів
партії

1. Партія регіонів 18 20 000 24 8 609

2. «Єди ний центр» 18 4 000 – –

3. ВО «Батьківщи на» 18 7 000 21 12 000

4. На род на партія 16 2 054 20 4 316

5. «Фронт змін» – – 16 800

6. «Удар» 18 655 22 –

7. «На ша Ук раїна» 17 500 21 12 000

8. ВО «Сво бо да» 16 2 600 17 –

9. КПУ 15 2 400 20 –

Таб ли ця 1. Ме ре жа партійних осе редків Бу ко ви ни та За кар пат тя (2012 р.)

Дже ре ла: Політич на кар та За кар патсь кої об ласті. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http: opora.ua. org /books/article/ 1672 – politychka – zakarpatsge – oblasti; Політич -
на кар та Чернівець кої об ласті. – [Еле к трон ний ре сурc]. – Ре жим до сту пу: http: map. opo-
raua. Org/content/allresylts/ 34; Регіони. Партія регіонів. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: partyofregions. org. ua /regions/chernivtsi.



борів38. Вод но час за вдя ки ак тив ним ко муніка тив ним діям ве ла ся ро бо та по за лу -
чен ню но вих членів до лав партії. 

З по чат ку 2012 ро ку досліджу вані регіони відвіда ли керівни ки все ук раїнських
політич них партій, зо к ре ма, лідер УНП Ю. Ко с тен ко; лідер ВО «Сво бо да» О. Тяг -
ни бок, лідер об’єдна ної опо зиції «За Батьківщи ну», на род ний де пу тат Ук раїни
А. Яце нюк; на род ний де пу тат В. Ки ри лен ко; лідер партії «Удар» В. Клич ко та ін.

У зв’яз ку з на бли жен ням ви борів до Вер хов ної Ра ди ак тивність політич них
сил у регіонах вже до се ре ди ни літа 2012 р. помітно зро с та ла: про хо ди ли парт кон -
фе ренції, збо ри, засідан ня правлінь, різно манітні акції, роз гор та ла ся агітаційна
ро бо та з ви бор ця ми. Ос нов ним лейт мо ти вом та ких зібрань ста ло намічен ня ре -
алізації про гра ми-мак си мум – суттєво по кра щи ти жит тя в Ук раїні39. Од нак під
час ко мунікації з елек то ра том пи тан ня що до ре алізації регіональ них про блем роз -
гля да ли ся до сить побіжно. На партійних зібран нях здебільшо го об го во рю ва ли ся
ор ганізаційні про бле ми що до по даль шо го функціону ван ня об лас них осе редків.

Клю чові по зиції у пло щині на ла го д жен ня ко мунікаційно го зв’яз ку між
регіональ ни ми політич ни ми си ла ми і ви бор ця ми зай ма ла партійно-агітаційна
пре са, ЗМІ, гро мадські прий мальні, зустрічі з ви бор ця ми. До то го ж об ласні пар -
то се ред ки до сить ши ро ко ви ко ри с то ву ва ли рек ла му і роз гор ну ли мас штаб ну на -
ме то во-агітаційну кам панію. Про те май же всі інфор маційно- агітаційні ма теріали
де мон ст ру ва ли діяльність і за вдан ня політич них партій Ук раїни в ціло му, і прак -
тич но, бу ли відсутні регіональні ас пек ти їх діяль ності. До да мо, що най частіше в
про грам них агітках пре тен дентів у кан ди да ти на де пу татські ман да ти фігу ру ва ли
на ступні пріори тетні пи тан ня: підви щен ня умов соціаль но го жит тя, де мо кра ти -
зація суспільства, струк тур на пе ре бу до ва еко номіки та підви щен ня її рівня; спри -
ян ня роз вит ку ма ло го та се ред нь о го бізне су40. 

Підсу мо ву ю чи ви ще ви кла де не, за зна чи мо, що уп ро довж міжпар ла ментсь ких
циклів 2006-2012рр. в регіональ но подібних За кар патській та Чернівецькій об ла -
с тях партійна кар та впли во вості місце вих осе редків політич них партій за зна ва ла
пев них змін, що бу ло віддзер ка лен ням за галь но ук раїнських тен денцій. Свої іде о -
логічно-кон цеп ту альні кон ту ри діяль ності об ласні пар то се ред ки праг ну ли ок рес -
ли ти в ЗМІ і, зо к ре ма, інфор маційно-агітаційній партійній пресі. Зустрічі з гро ма -
дя на ми, про ве ден ня «круг лих столів» та прес-кон фе ренцій, ро бо та гро мадсь ких
прий ма лень зай ма ли на місце во му рівні провідні по зиції в на ла го д женні ко -
мунікацій партій з елек то ра том. Підкрес ли мо, що за зна чені фор ми пре ва лю ва ли
під час підго тов ки до ви бор чих кам паній. Про те всі фор ми ко мунікаційно го зв’яз -
ку партій з елек то ра том прак тич но не спри я ли фор му лю ван ню за вдань та пріори -
тетів регіональ ної політи ки. Більше то го, бу ко винсь кий та за кар патсь кий елек то -
ра ти як ак тивні дійові осо би регіонів не за лу ча ли ся до публічних об го во рень або
гро мадсь ких слу хань що до про блем муніци паль но го роз вит ку. Здебільшо го
політич на ко мунікація у вка за них регіонах, як і в ціло му по всій Ук раїні, бу ла
спря мо ва на об ла сни ми пар то се ред ка ми на ос нов не за вдан ня – мак си маль но за -
без пе чи ти про ве ден ня своїх пред став ників до ор ганів пред став ниць кої вла ди. 

1. Бур кут І. Істо ричні та етнічні особ ли вості регіону/ І. Бур кут // Курс на інте г рацію
до Євро пейсь ко го Со ю зу: регіональні виміри гро мадсь кої підтрим ки. – Чернівці:
Прут,2000. – С.11; Гуй тор М. Політо логічний аналіз істо ри ко-куль тур них пе ре ду мов
фор му ван ня елек то раль ної спе цифіки Чернівець кої та За кар патсь кої об ла с тей / М. Гуй -
тор // На уко вий вісник Уж го родсь ко го універ си те ту. Вип.7-8. – Ви дав ництво Уж НУ: Го -
вер ла, 2007. – С.139. 2. Круг ла шов А.М. Регіональ на ет но політич на стабільність: істо -
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чук, А. Ду да, С. Го роб чи ши на. – К.: Ук раїнський не за леж ний центр політич них
досліджень, 2007. – С. 17. 4. При муш М. Політичні партії: історія та те орія:
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УДК 342.7

І. В. ШМАТ КО

СОЦІАЛЬ НА ІДЕ О ЛОГІЯ КАР ЛА МАН ГЕЙ МА 
В ПОЛІТО ЛОГІЧНО МУ ДИС КУРСІ

Аналізу ють ся кон цепції соціаль ної іде о логії Кар ла Ман гей ма в політо логічно му дис -
курсі. Роз г ля ну то ар гу мен ти віднос но кон кре ти зації марк систсь ко го по нят тя «іде о -
логія». Сфор му ль о ва но прин ци пи на уко вої інтер пре тації цьо го по нят тя не тільки що -
до класів, але і що до соціаль них груп. Виз на че но, що ідея К. Ман гей ма про іде о -
логічність соціаль них груп спи рається на кри ти ку тих підходів і уяв лень, які не бе руть
до ува ги гли бо ко го поєднан ня мис лен ня з соціаль ною та ко лек тив ною діяльністю. В по -
сту ла тах виз на че ної пред мет ності аналізу ють ся лібе раль на свідомість, лінійність
лібе раль ної утопії, пи тан ня пер вин ності, при чи но вості в іде о логії, зо к ре ма, в ас пекті
прав лю ди ни.

Клю чові сло ва: соціаль на іде о логія, політо логічний дис курс, іде о логічність соціаль -
них груп, при чи новість в іде о логії, пра ва лю ди ни.

Шмат ко И.В. Со ци аль ная иде о ло гия Кар ла Ман гей ма в по ли то ло ги че с ком
дис кур се

Ана ли зи ру ют ся кон цеп ции со ци аль ной иде о ло гии Кар ла Ман гей ма в по ли то ло ги че -
с ком дис кур се. Рас смо т ре ны ар гу мен ты от но си тель но кон кре ти за ции марк сист ско го
по ня тия «иде о ло гия». Сфор му ли ро ва ны прин ци пы на уч ной ин тер пре та ции это го по ня -
тия не толь ко по от но ше нию к клас сам, но и по от но ше нию к со ци аль ным груп пам. Оп -

488 Держава і право • Випуск 62

© ШМАТ КО Іван Во ло ди ми ро вич – аспірант Інсти ту ту всесвітньої історії НАН Ук -
раїни



ре де ле но, что идея К. Ман гей ма об иде о ло гич но с ти со ци аль ных групп опи ра ет ся на
кри ти ку тех под хо дов и пред став ле ний , ко то рые не при ни ма ют во вни ма ние глу бо ко -
го со че та ния мы ш ле ния с со ци аль ной и кол лек тив ной де я тель но с тью. В по сту ла тах
оп ре де лен ной пред мет но с ти ана ли зи ру ют ся ли бе раль ное со зна ние, ли ней ность ли бе -
раль ной уто пии, во прос пер вич но с ти, при чин но с ти в иде о ло гии, в ча ст но с ти, в ас пек -
те прав че ло ве ка.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная иде о ло гия, по ли то ло ги че с кий дис курс, иде о ло гич -
ность со ци аль ных групп, при чин ность в иде о ло гии, пра ва че ло ве ка.

Shmatko Ivan. The social ideology of Karl Manheim in politological discourse
The paper presents an analysis of the social ideology’s concept by Karl Mannheim in

political science discourse. Arguments concerning specificity of the Marxist concept of "ide-
ology" are considered. The principles of scientific interpretation of this concept not only for
classes, but for social groups are also formulated. Author determines that the idea of Karl
Mannheim about ideology nature of social groups based on criticism of the ideas and
approaches that do not take into account the combination of thinking, social and collective
activities. Liberal mind, the linearity of the liberal utopia, the question of primacy, causality
in ideology, particularly in terms of human rights, are analysed in the article in certain pos-
tulates.

Key words: social ideology, politological discourse, ideology of social groups, causality
in ideology, human rights.

Карл Ман гейм – євро пейсь кий дослідник, праці яко го ма ли та ма ють ве ли ке
зна чен ня для фор му ван ня кон цепції соціаль ної іде о логії в політо логічно му дис -
курсі. Ідеї вче но го ак тив но дис ку ту ють ся з 60–70 рр. ХХ ст., ко ли са ма кри ти ка іде -
о логії бу ла по пу ляр ною. Зви чай но, в пер шу чер гу мо ва йшла про марк систів та
франк фуртсь ку шко лу. Се ред інших: «Тю ремні зо ши ти» Ан тоніо Грамші, ро бо ти
мо ло до го Кар ла Марк са, «Історія і кла со ва свідомість» Дьєрдя Лу ка ча та праці Те -
о до ра Адор но, Мак са Хорк хай ме ра, Еріка Фро ма та, особ ли во, Гер бер та Мар ку зе1.

Фак тич но роз ви ва ю чи вчен ня К. Марк са про іде о логію, К. Ман гейм до пов нив
ос таннє та зро бив йо го більш послідо вним. Ува га К. Ман гей ма бу ла зо се ре д же на,
пе ре дусім, на кон кре ти зації марк систсь ко го по нят тя «іде о логія», яке роз пов сю д -
жу ва ло ся і на сам марк сизм, і на соціалістичні вчен ня2. Але, на наш по гляд, не
менш прин ци по вим та зна чу щим у те орії вче но го бу ло йо го інше уточ нен ня, а са -
ме: аналіз по нят тя «іде о логія» не тільки що до класів, але і що до соціаль них груп.

Та кий підхід ви дається більш логічним. Ад же що зу мов лює спільні по зиції
лю дей з то го чи іншо го пи тан ня? Що фор мує їх пе ре ко нан ня? З соціологічної точ -
ки зо ру такі яви ща зу мов лю ють ся пе ре важ но соціаль ним (і до да мо – пра во вим)
досвідом лю ди ни. Са ме спільний досвід лю дей в соціаль них гру пах і фор мує їх
по зиції та ус та нов ки. Здається оче вид ним, що за та ких об ста вин не слід об ме жу -
ва ти аналіз досвіду ли ше еко номічно де терміно ва ни ми кла са ми, ад же суспільство
поділяється на ве ли ку кількість соціаль них груп – ве ли ких та ма лих, – які ма ють
тен денцію пе ре ти на ти ся та взаємно впли ва ти на фор му ван ня лю ди ни, а от же, й
іде о логій. На взаєм пе рет нуті гру пи, відне сеність до них індивіда з йо го спе -
цифічним досвідом (що й об’єднує йо го та інших членів цих груп в більш-менш
іден тифіко ва не соціаль не ціле) фор му ють, відповідно, спе цифічне се ре до ви ще та
уза галь не ний «по гляд», який і мож на співвідне с ти з іде о логією. Мож ли во навіть
при пу с ти ти, що за пев них об ста вин поділ на соціальні гру пи мо же відбу ва ти ся за
ра ху нок виз на чен ня цих «хиб них свідо мо стей».

Зви чай но, роз ши рю валь на інтер пре тація К. Ман гей ма не є кон венційною та
мо же вва жа ти ся та кою, що за над то роз по ро шує по нят тя іде о логії. Але ми схильні

489Юридичні і політичні науки



вва жа ти, що во на ус клад нює це по нят тя, ро бить йо го менш ме ханічним та вуль -
гар но-де терміністським, тим са мим адап ту ю чи до ре аль но го склад но го та ба га то -
вимірно го соціаль но го се ре до ви ща, яке ха рак те ри зується «змішу ван ням» та пе ре -
ти ном не тільки соціаль них груп та індивідів, але і постійним взаємовпли вом ба -
га ть ох фак торів та де термінант суспільно го бут тя.

При цьо му не вар то за бу ва ти, що ви ще с ка за не жод ним чи ном не оз на чає ніби -
то кла си чи еко номічні де термінації іде о логії є не важ ли ви ми та не про дук тив ни -
ми. Ус та ле ний підхід на ми не за пе ре чується, а ли ше до пов нюється тим ро -
зумінням, що не ли ше кла си є важ ли ви ми для досліджен ня пи тан ня іде о логії. До
то го ж, на го ло си мо, що аналіз про бле ми іде о логії та інших суспільних про цесів є
простішим, як що вва жа ти їх ли ше про дук та ми кла со во го поділу, ад же за та кої си -
ту ації кількість аналізо ва них чин ників є об ме же ною, а де термінації лег ко про ра -
хо ву ють ся. Втім, по стає пи тан ня про ко ректність аналізу, ад же він не вра хо вує
вже оз на че ної ба га то фак тор ності суспільно го жит тя. То му по ши ре не спро щен ня
мо же бу ти ефек тив ним ли ше за умо ви ро зуміння йо го умов ності та об ме же ності.
В іншо му ви пад ку, аб со лю ти зу ю чи та кий підхід, ми ри зи куємо зустріти ся з «все
по яс ню ю чою» ве ли кою схе мою, яка са ма ма ти ме тен денцію до то го, щоб ста ти
іде о логією, а не інстру мен том кри тич но го аналізу.

За ува жи мо, К. Ман гейм роз гля дає іде о логію в пер шу чер гу як спосіб про -
аналізу ва ти мис лен ня лю ди ни. Він хо че «по ка за ти, як лю ди на на справді мис -
лить». При чо му «досліди ти мис лен ня не так, як во но по дається у підруч ни ках із
логіки, а відповідно до йо го ре аль но го функціону ван ня як зна ряд дя ко лек тив ної
діяль ності в суспільно му житті та в політиці»3. Інши ми сло ва ми, соціолог роз ви -
ває так зва ну «соціологію знан ня».

Аналіз іде о логії в цьо му кон тексті є ли ше ар гу мен том від па ра диг ми, який за -
сто со вується для то го, щоб зро зуміти прин ци пи ро бо ти на шо го мис лен ня.
К. Ман гейм до хо дить вис нов ку, що ми мис ли мо в пер шу чер гу як суспільні істо -
ти, за до по мо гою суспільства, бу ду чи вклю че ни ми в ньо го, в йо го ди наміку.
«Стро го ка жу чи, твер д жен ня про те, що індивід мис лить, є на справді вза галі не -
точ ним. Знач но точніше бу ло б ска за ти, що він ли ше бе ре в цьо му про цесі
участь…», – ка же соціолог4. Дослідник твер дить, що ми роз ви ваємо далі дум ки,
вис лов лені до нас інши ми людь ми, але од ра зу ж до дає, що про бле ма є
складнішою: «Він [індивід] опи няється в ус пад ко ваній ним си ту ації з
відповідни ми цій си ту ації мо де ля ми мис лен ня і на ма гається роз ви ну ти ус пад ко -
вані спо со би ре акції…»5. А от же, К. Ман гейм пе ре ко нує, що суспільний фак тор
є виз на чаль ним для індивіда, який зро с тає в соціумі, – індивід не тільки опи -
няється в за вчас но сфор мо ваній си ту ації та си с темі ко ор ди нат, але й опе рує ус -
пад ко ва ни ми мо де ля ми по ведінки та мис лен ня. 

Втім, кон крет но існу ючі фор ми мис лен ня не мо жуть бу ти ви лу чені з кон тек с -
ту «тих ко лек тив них дій, за до по мо гою яких ми й відкри ваємо для се бе світ в ду -
хов но му сенсі»6. К. Ман гейм за ува жує, що лю ди не дис танційо вані один від од -
но го, во ни співісну ють «не ли ше фізич но, як дис кретні індивіди… На впа ки, во -
ни діють спільно,… у складі різних за своєю ор ганізацією груп»7. Ці дії, за Кар -
лом Ман гей мом, су про во д жу ють ся спільним чи опо зиційно спря мо ва ним мис -
лен ням. Дійсно важ ли вим є те, що для соціоло га діяльність індивідів у складі
різних соціаль них груп є конфліктною, во на відбу вається «один з од ним чи один
про ти од но го»8. Та ким чи ном, К. Ман гейм, як і К. Маркс, по стає пред став ни ком
соціології конфлікту, як виз на чає си ту ацію Рен дал Колінз9.

Роз ви ва ю чи ідею іде о логічності соціаль них груп, К. Ман гейм ствер д жує, що
індивіди в та ких гру пах на ма га ють ся або зміни ти на вко лишній світ і при ро ду, або
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ж збе рег ти їх в ус пад ко ва но му ви гляді. На по гляд соціоло га, це за ле жить від їх –
груп – «ха рак те ру та ста но ви ща»: «В руслі та кої спря мо ва ності волі на зміни чи
збе ре жен ня, в ре зуль таті ко лек тив ної діяль ності і ви ни ка ють про бле ми, по нят тя
та фор ми мис лен ня відповідної гру пи»10. У де що спро щеній формі іде о логія, за
К. Ман гей мом, і виз на чається як по нят тя та фор ми мис лен ня, що спря мо вані на
збе ре жен ня ста ло го та дійсно го по ряд ку. Про ти леж ну тен денцію, фор ми, які
відповіда ють орієнтації на зміну існу ю чо го, К. Ман гейм на зи ває утопіями.

Відповідно, Карл Ман гейм кри ти кує ті підхо ди та уяв лен ня, які не ро зуміють
гли бо ко го поєднан ня мис лен ня з соціаль ною та ко лек тив ною діяльністю: «Су то
логічний аналіз не ли ше відділив індивіду аль не мис лен ня від си ту ацій в групі, він
відділив і мис лен ня від дій»11. Цим «грішив», на дум ку К. Ман гей ма, не тільки
«су то логічний аналіз», але й по зи тивізм та лібе раль не мис лен ня (в чо му й мож -
ли во по ба чи ти їх гли бин ний зв’язок). Та ким чи ном, уяв лен ня про са мо до стат нь -
о го та ізо ль о ва но го індивіда К. Ман гейм при пи сує «гіпер т ро фо ва но му те о ре тич -
но му індивіду алізму», що був ха рак тер ним для епо хи Відро д жен ня та індивіду -
алістич но го лібе ралізму12.

Більше то го, го во рить соціолог, ймовірно, що в пев них сфе рах са ме імпульс
до дії мо же спо ну ка ти лю ди ну до пізнан ня. Ад же «не ви клю че но, що са ме цей
фак тор є виз на чаль ним для відбо ру тих еле ментів дійсності, які ста ють пред ме -
том дійсності»13. У цьо му твер д женні цілком ви раз но про сте жується, як на на шу
дум ку, марк систсь кий ба зис. Твер д жен ня пе ре гу кується з більш пізніми дум ка ми
відо мо го пе да го га Па у ло Фрей ре, який у своїх ро бо тах та прак тиці (зо к ре ма, «Пе -
да гогіці при гноб ле них») відсто ю вав «про блем но-орієнто ва ний» ме тод пізнан ня,
суть яко го в ефек тив но му та вда ло му пізнанні лю ди ною світу, то му що він – світ,
або ок ре мий йо го об’єкт – ма ють ста ти ак ту аль ни ми вже че рез по ста нов ку про -
бле ми. Об’єкт пізнан ня на сам пе ред має бу ти ціка вим лю дині як об’єкт, опа ну ван -
ня та пізнан ня яко го мо же бу ти прак тич но ко ри сним для неї. Кри ти ку ю чи уяв лен -
ня про об’єктив не соціаль не знан ня, спро би ма те ма ти зу ва ти йо го, мінімалізу ва ти
втру чан ня та вплив ав то ра, суб’єкта на пізнан ня, К. Ман гейм за зна чає: «В
соціаль них на уках об’єктивність но во го ти пу до ся гається не усу нен ням ціннісних
мо ментів, а їхнім кри тич ним сприй нят тям та свідо мим кон тро лем»14. Ад же ви лу -
чен ня суб’єкта з соціаль них на ук при не се ли ше шко ду, оскільки будь-яке
досліджен ня не є ізо ль о ва ним ак том, а роз гор тається за пев них умов, в пев но му
кон тексті, виз на чається на ши ми цінно с тя ми та пев ни ми во льо ви ми імпуль са ми.
Жи ва, діяль на зацікав леність дослідни ка спо ну кає йо го до пізнан ня, а от же, жи -
вить на уку. Подібно до то го, як у пси хо аналізі несвідо ме має бу ти про го во ре не та
усвідо мле не (а не про сто за пе ре че не) для то го, щоб ма ти змо гу йо го кон тро лю ва -
ти. Так і в соціаль них на уках та соціаль но му житті маємо ви я ви ти соціальні де -
термінан ти, аби опа ну ва ти їх.

Аналізу ю чи «лібе раль но-гу маністич ну» фор му утопічної ідеї, К. Ман гейм до -
во дить, що во на, як й інші утопії, про ти с тав ляє дійсності свій іде аль ний об раз.
Цей об раз є міри лом, «мас шта бом» для оцінки існу ю чо го, він ре алізується в
формі «ідеї», «фор маль но спро ек то ва ної у нескінчен ну да лечінь і та кої, що впли -
ває звідти на нас, на пев ну ме ту»15.

За ува жи мо, К. Ман гейм у цьо му кон тексті го во рить про гу маністич ну ідею,
яка до ся гає кульмінації в іде алістичній філо софії, та ствер д жує, що до ля іде -
алістич ної філо софії бу ла тісно пов’яза на з соціаль ним ста но ви щем її пред став -
ників. У такій по ста новці пи тан ня роз гля дається функція підри ву цер ков но-те о -
логічно го ба чен ня світу й ево люція іде алістич них ідей: філо софію бра ли на оз б -
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роєння різні соціальні вер ст ви – спо чат ку ко ролівська вла да і бюр гер ст во, зго дом
її ви ко ри с то ву ва ло ли ше бюр гер ст во. Ко ролівська вла да все більше ста ва ла ре -
акційною си лою, яка по тре бу ва ла іде о логії, а не утопії, а от же, звер та ла ся до те -
о кра тич них ідей. А от же, К. Ман гейм на го ло шує, що про ле таріат у про цесі істо -
рич но го (роз вит ку після то го, як йо го со юз із бур жу азією роз пав ся) та кож відмо -
вив ся від іде алістич ної філо софії16.

Важ ли вою для нас є підміче на К. Ман гей мом особ ливість лібе раль ної свідо -
мості. Дослідник на го ло шує на її над зви чайній «нор ма тив ності», при цьо му
зазна ча ю чи, що са ме це за ва жає їй «зай ма ти ся бут тям та ким, як во но є»: «То му
во на ви бу ду ва ла влас ний іде аль ний світ та ким, яким він має бу ти. Ця свідомість,
ве лич на й відсто ро не на від світу вод но час, втра ти ла будь-яке ро зуміння
матеріаль но го світу, а ра зом із цим і будь-який справжній зв'язок із при ро дою.
Адже при ро да в її ро зумінні оз на чає за зви чай су мирність ро зу му, бут тя,
співвіднос не з вічни ми нор ма ти ва ми». Та ка нор ма тивність, зорієнто ваність на
іде ал не є пе ре шко дою то му, щоб фор му лю ва ти такі іде а ли розплив ча с то, нечітко:
«Відсут ності яс к ра вих барв відповідає і по рож не ча змісту всіх тодішніх іде алів;
освіта, сво бо да, осо бистість – ли ше рам ки змісту, на вмис не за ли ше но го без точ -
но го виз на чен ня»17.

З кри тич но го по гля ду тра диційна кон цепція прав лю ди ни ви раз но ілю с т рує
те зу К. Ман гей ма. Ад же во на як раз і бу ла тим іде а лом, за яким вимірю ва ли не -
спра вед ливість соціаль но го по ряд ку й вод но час інстру мен том де легітимізації, зо -
к ре ма, аб со лют них мо нархій. Втім, самі «при родні пра ва лю ди ни» за ли ша ли ся
при цьо му не кон крет ним яви щем чи про ек том, а аб ст ракт ним, роз ми тим ме -
тафізич ним кон ст рук том, який скоріше апе лю вав до етич но го, а не юри дич но го
чи на уко во го ро зуміння.

Гли бо ко аналізує К. Ман гейм і не кон кретність змісту лібе раль ної утопії, що
комбінується з над зви чай ною ува гою до фор ми. Ав тор пов’язує це з проміжною
соціаль ною і ча со вою по зицією носіїв та ких ідей18. Справді важ ли во ска за ти, що,
за К. Ман гей мом, роз митість та аб ст рактність аж ніяк не за ва ди ли лібе ральній
утопії. Швид ше на впа ки. Спо чат ку во на про сто не бу ла помітною, в чо му мож на
по ба чи ти са ме іде о логічний мо мент. Аб ст рактність роз кри ва ла ся ли ше по сту по -
во – кри ти ка ми зліва та спра ва. При ваб ливість лібе раль ної утопії К. Ман гейм по -
яс нює при чи ною, за якої не виз на ченість «за ли ша ла відкри ти ми всі мож ли вості і
тим са мим сти му лю ва ла уя ву», а от же, в ній «коріни ло ся те свіже і мо ло де відчут -
тя, та ран ко ва зо ря, яку по при свої кон сер ва тивні по гля ди відчув навіть ста рий
Гегель»19.

На наш по гляд, у цьо му ви пад ку К. Ман гейм відхо дить від стро го го
соціологічно го аналізу, на томість по яс ню ю чи яви ще не струк тур ни ми по зиціями
груп, їх ста но ви щем та інте ре са ми, а ме тафізич ною аб ст ракт ною «при ваб -
ливістю». На справді ж мо ву, швид ше, вар то ве с ти не про аб ст рактні відчут тя,
пов’язані з іде я ми лібе ралізму, а про спе цифічну кла со ву струк ту ру то го час но го
суспільства, про відповідне істо рич не співвідно шен ня сил. Як ми вва жаємо, аб ст -
рактність ідей лібе раль ної утопії доз во ли ла за лу чи ти інші про шар ки до зміни
соціаль но го по ряд ку, а тим са мим до по мог ла бур жу азії до сяг ти своїх цілей. Та ке
за лу чен ня інших груп бу ло життєво не обхідним для бур жу азії, яка все ж не мог -
ла са мо стійно виріши ти пи тан ня підри ву ста ро го по ряд ку. Але кон кре ти зація
мог ла б відштовх ну ти нижчі кла си. На при клад, кон кре ти зація ідеї рівності уне -
мож ли ви ла б інші, про то соціалістичні трак ту ван ня рівності не як фор маль них
мож ли во с тей, а як рівно го до стат ку, в чо му бу ли зацікав лені нижчі кла си. Аб ст -
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рактність лі бе раль но го про ек ту бу ла ефек тив ною са ме то му, що во на да ва ла мож -
ливість ниж чим про шар кам ро би ти свої інтер пре тації, вкла да ти своє зна чен ня в
іде а ли «сво бо ди» та «рівності», а от же, втілю ва ти в них свої по тре би, інте ре си та
про ек ти.

Соціолог звер тає ува гу і на лінійність лібе раль ної утопії, а са ме на відповідне
сприй нят тя історії суспільства лібе раль ною свідомістю. Та ка пря молінійність,
віра в про грес зу мов люється вже зга да ною нор ма тивністю, орієнтацією на іде ал-
ідею. Ро зум ний іде ал, іде ал ро зу му про ти с тав ляється на яв но му не до ско на ло му
ста но вищі. Але це ста но ви ще, ре аль не бут тя не про сто виз на чається як та ке, що
не відповідає «ро зумній ідеї», Ро зу му, але усвідо млюється як та ке, що постійно
на бли жається до ньо го, ево люціонує, ру хається від тем но го до світло го, від не ро -
зум но го до ро зум но го, від не спра вед ли во го до спра вед ли во го. «Світ ру хається в
бік за кла де но го в ньо му сен су, утопії», – твер дить К. Ман гейм20. Як уже бу ло ска -
за но, мо ва йде пе ре важ но не про рап тові зміни, віру в які К. Ман гейм при пи сує
іншо му ти пу утопічної свідо мості – хіліас тичній свідо мості та її спад коємцю, ра -
ди каль но му анархізмові, а про по сту пові зміни.

Про те прин ци по вим для на шо го аналізу є інше. К. Ман гейм го во рить про те,
що ви ще о пи са на «ідея» має над зви чай но ве ли ке зна чен ня для існу ю чо го бут тя,
ад же во на стає нор мою: «…ідея, здійснен на ли ше в да ле ко му май бут нь о му, в про -
цесі сво го по сту по во го ста нов лен ня пе ре тво рюється вже нині в нор му»21. Більше
то го, ав тор відмічає, що це логічно пов’яза не з вірою в інсти туціоналізм та «фор -
му ю чу си лу політи ки», а от же, відзна чаємо й ми, і в пра во як інстру мент во льо -
вої та свідо мої зміни світу лю ди ною.

Над зви чай но ва го мим для по ста нов ки пи тан ня про соціаль ну іде о логію бу ло
й інше за ува жен ня К. Ман гей ма – що до лібе раль них ідей Просвітництва, які апе -
лю ва ли до нічим не ску тої волі і жи ви ли відчут тя не зу мов ле ності. Відчут тя не зу -
мов ле ності та ідея «нічим не ску тої» волі, як нам ви дається, ма ли ве ли чез ний
вплив на ста нов лен ня су час но го євро пейсь ко го пра ва. Ад же і при ват не пра во, і
публічне (особ ли во криміна ль не) сьо годні за сно вані на відповідаль ності осо би за
ті чи інші вчин ки.

Ар гу мен тація ідей соціаль ни ми ре аліями, фак та ми, бе зу мов но, ціка вить
К. Ман гей ма. Він дис ку тує не з пи тан ня ви бо ру між і іде я ми та фак та ми соціаль -
но го кон тек с ту, а з пи тан ня пер вин ності, при чи но вості в іде о логії – факт (їх су -
купність vs ре альність), який по ро д жує ідею (vs іде о логію). Звідси твер д жен ня
по яс ню валь но го ти пу: «Ми не відки даємо ані зна чен ня емпірич них досліджень,
ані існу ван ня фактів…Ми та кож обґрун то вуємо свої твер д жен ня фак та ми, од нак
на ше ро зуміння цих фактів має особ ли вий ха рак тер. «Фак ти» завжди кон сти ту ю -
ють ся для свідо мості в пев но му ро зу мо во му і соціаль но му кон тексті. Їх фіксація
та фор му лю ван ня самі по собі імпліку ють пев ний по нятійний апа рат. І по ки він
за ли шається єди ним для пев ної істо рич ної спільно ти, ніко ли не мож ли во по ба чи -
ти ті лан цюж ки пе ре ду мов (соціальні та інте лек ту альні по тенційно мож ливі
варіан ти), що сто ять за кож ним по нят тям зо к ре ма»22.

Тре ба вод но час на го ло си ти, що К. Ман гейм виз на чає іде о логію, про ти с тав ля -
ю чи її «утопії». Так, як що іде о логія є свідомістю, на прав ле ною на збе ре жен ня ус -
та ле но го соціаль но го по ряд ку, то, на дум ку соціоло га, «утопія» є невідповідною
ото чу ю чо му її бут тю транс цен дент ною свідомістю, «яка в про цесі сво го пе ре хо -
ду в дію ча ст ко во або повністю руй нує устрій жит тя, існу ю чий у відповідний мо -
мент ча су». Ця невідповідність ви яв ляється в то му, що утопія «орієнтується на
чин ни ки, яких не має в цьо му бутті»23.
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От же, за К. Ман гей мом, утопічна свідомість – це транс цен дент на сто сов но ре -
аль ності орієнтація, що підри ває існу ю чий по ря док. На ве де не виз на чен ня є прин -
ци по вим для соціоло га, оскільки існу ють такі уяв лен ня, що од но час но аб ст ра гу -
ють ся від бут тя, але вод но час і не су пе ре чать йо му. Соціолог роз гор тає дум ку в
аналіз се ред нь овічної церк ви як та кої, що мог ла пов’язу ва ти обіцян ки раю та пек -
ла ли ше з по тойбічною сфе рою, поз бав ля ю чи їх «пе ре тво рю ю чої си ли». Ли ше
хіліас ти, на йо го по гляд, зро би ли з хри с ти янсь ко го вчен ня утопію, тоб то за сто су -
ва ли хри с ти ян ст во для зміни дійсності, підри ву то го час но го по ряд ку. А от же,
утопії, що не підри ва ють існу ю чий по ря док, К. Ман гейм та кож відно сить до іде -
о логій24.

Звідси кон кре ти зація кон цеп ту аль них підходів: «Іде о логіями ми на зи ваємо ті
транс цен дентні бут тю уяв лен ня, зміст яких de facto ніко ли не до ся гає ре аліза -
ції»25. Фак то логічне до ве ден ня зно ву ж та ки звер не не до хри с ти ян ст ва. К. Ман -
гейм по ка зує, що хри с ти янсь ка «лю бов до ближ нь о го» є нездійснен ною в
суспільстві, за сно ва но му на кріпо сництві. Якою б щи рою не бу ла хри с ти янсь ка
ети ка, сфор му ль о вані в те о логії уяв лен ня є іде о логічни ми са ме то му, що не мо -
жуть бу ти здійснені у відповідно му суспільстві. За та ких умов у лю ди ни за ли -
шається два варіан ти: або про бу ва ти зміни ти соціаль ний по ря док відповідно до
своїх пе ре ко нань та уяв лень (і тоді ос танні на бу ва ють си лу утопії), або ж не орієн -
ту  ва ти ся на зміну світу і тим са мим на да ти своєму світо гля ду іде о логічно го змісту.

Дослідник за зна чає, що розрізнен ня виз на чень на іде о логічні й утопічні ча с то
є склад ною за да чею. На прак тиці на такі виз на чен ня має ве ли кий вплив по зиція
суб’єкта, який і ди фе ренціює їх. Так, панівні кла си, або ж про сто гру пи, яким
вигідний існу ю чий стан, бу дуть вва жа ти утопією май же всі ще не здійснені про -
ек ти, при чо му вва жа ти їх «прин ци по во нездійснен ни ми». Такі утопії соціолог на -
зи ває «аб со лют ни ми», в той час як про ти лежні їм – «відно сни ми». Під ос танніми
йдеть ся про такі, що вва жа ють ся нездійснен ни ми ли ше пред став ни ка ми пев но го
соціаль но го по ряд ку26.

У цьо му зв’яз ку соціолог на га дує сло ва А. Ла мартіна: «Утопії – це ча с то ли -
ше пе ред часні істи ни», ад же за зви чай «певні ідеї на зи ва ють утопіями пред став -
ни ки по пе ред ньої стадії роз вит ку»27. Для кон цепції К. Ман гей ма важ ли вим є
розрізнен ня діалек ти ки бут тя та утопії. Бут тя, з по зиції вче но го, є ди намічним,
змінним, пе ре бу ває в постійно му русі, во но по ро д жує утопії, які ста ють ви раз ни -
ка ми інте ресів та сподівань пев них соціаль них верств: «Ці ду ховні еле мен ти ста -
ють тим ви бу хо вим ма теріалом, який жбур ляє це бут тя за йо го межі»28. В ме та -
фо рич но му ви кладі К. Ман гей ма фор му люється діалек тич на істи на, ко ли са ме
бут тя по ро д жує утопії, що зу мов лю ють но ве бут тя.

Роз гля да ю чи утопії, соціолог по ка зує од но час но їх склад ну істо рич ну при ро -
ду. Але як що соціальні яви ща тре ба роз гля да ти в їх ди наміці, а от же, істо ричній
пер спек тиві, то й істо ричні яви ща вар то бу ло б досліджу ва ти так, щоб спо с те рег -
ти певні за ко номірності, взаємо за леж ності, зу мов ле ності, а от же, і струк ту ри.
Інши ми сло ва ми, «звич на ар гу мен тація істо ри ка, згідно з якою історія са ма по
собі є лан цюж ком не по втор них оди нич них явищ, не сприй мається на ми як до -
стат ньо пе ре кон ли ва»29. Істо рич ний аналіз має бу ти од но час но соціологічним, а
соціологічний – істо рич ним, ад же історія і є соціаль ним жит тям в ди наміці.

Тут не обхідно зга да ти су час но го соціоло га Ема нуїла Ва лер стай на, який вва -
жав, що поділ соціаль них на ук на дис ципліни є штуч ним та не ко рект ним. Е. Ва -
лер стайн вба чає в та ко му поділі ніщо інше як лібе раль ну іде о логію з її вічним по -
тя гом до роз’єднан ня та ав то номізації взаємо пов’яза них ре чей. Ана логічно то му,
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як лібе раль на іде о логія го во рить про ав то ном но го індивіда, во на го во рить і про
ав то номні соціальні дис ципліни, не поміча ю чи їх взаємо зу мов ле ності та
цілісності. Відповідно, й К. Ман гейм обґрун то вує взаємо за леж ності, діалек ти ку
утопії та іде о логії та го во рить про те, що утопії про ни зані еле мен та ми іде о логії:
«Утопією бюр гер ст ва на етапі йо го підйо му бу ла ідея «сво бо ди». В пев но му сенсі
во на бу ла справжнь ою утопією, бо місти ла в собі еле мен ти, що підри ва ли струк -
ту ру існу ю чо го тоді соціаль но го бут тя з ме тою ство рен ня но во го по ряд ку»30. Ця
утопія, за К. Ман гей мом, бу ла ча ст ко во ре алізо ва на. Це хові та ста нові об ме жен ня
бу ли ска со вані, а сво бо ди ста ли більши ми в порівнянні зі ста но во-фе о даль ним
суспільством.

Але, роз гор тає дум ку К. Ман гейм, зго дом ста ло зро зуміло, що ідея сво бо ди
та кож бу ла іде о логічною. Як тільки во на зустрілась із соціалістич ним, дис три бу -
тив ним по нят тям рівності, ідея сво бо ди по ча ла ви ко ну ва ти са ме іде о логічні
функції збе ре жен ня та ви прав дан ня існу ю чо го бут тя, кон ку ренції, індивіду аль но -
го успіху та ін. Соціолог пе ре ко на ний, що потрібен був би но вий агент, щоб
відділи ти бур жу аз но-іде о логічне від справді «утопічно го».

Ар гу мен ту ю чи різні ас пек ти соціаль ної іде о логії, К. Ман гейм ствер д жує, що
кож на утопія «пов’яза на з пев ним істо рич ним щаб лем і пев ним соціаль ним про -
шар ком». Соціолог роз’яс нює дум ку, оче вид но, щоб не ви ни ка ло ме ханістич них
інтер пре тацій ска за но го. На йо го по гляд, утопія ви ни кає на індивіду аль но му
рівні, як мрії і фан тазії ок ре мо го індивіда, і ли ше зго дом бе реть ся на оз б роєння
пев ни ми соціаль ни ми гру па ми31.

Роз гор та ю чи те зу, соціолог за стерігає від по ши ре но го хиб но го уяв лен ня про
соціологію, яка, ніби то, за пе ре чує індивіду аль ну роль у ство ренні ідей. «На впа -
ки, – ка же К. Ман гейм, – де б мог ло за ро ди ти ся но ве, як не в оригінальній,
«хариз ма тичній», ла ма ючій ста тус існу ю чо го бут тя індивіду альній свідо мості»32.
Соціологія не за пе ре чує ролі індивіда – во на має на меті по ка за ти вкоріненість
його ідей у соціаль ний по ря док, а та кож «но ве у візіях «ха риз ма тич но го»
індивіда», що увіллється у плин соціаль но го жит тя ли ше тоді, як що з са мо го
почат ку во но ви я вить ся до тич ним до якоїсь течії і як що йо го сенс бу де ге не тич но
вкоріне ний у провідних тен денціях ко лек тив них ус т ремлінь і праг нень»33.

Відтак дослідник ро бить вис но вок про утопію, яка тільки на пер ший по гляд
на ле жить до творінь пев но го «ізо ль о ва но го індивіда», але, по гля нув ши на си ту -
ацію більш уваж но, ми змо же мо ска за ти про утопію як ідеї та свідомість тої вер -
ст ви, «ко лек тивні імпуль си якої ви я ви ли ся співзвуч ни ми іде ям цьо го індивіда»34.

У цьо му ж кон тексті ав тор роз гор тає дум ку про «дієву утопію», під якою ро -
зуміє утопію, що пов’яза на з пев ни ми соціаль ни ми гру па ми. Са ме та ка пов’я за -
ність зі сподіван ня ми, інте ре са ми, струк тур ною си ту ацією відповідно го про шар -
ку та істо рич ним кон тек с том, в яко му й існує ця гру па, і тво рить із пев них ідей
утопію в ро зумінні К. Ман гей ма. Це по яс нюється про сто: од на лю ди на не мо же
підірва ти ос но ви існу ю чо го соціаль но го по ряд ку. Відповідно, ли ше вби ра ю чи в
се бе на явні тен денції та інте ре си пев них соціаль них груп, транс фор му ю чи їх та
втілю ю чи в певні ідеї, мо же здійсни ти ся утопія. Са ме за та ких умов ідеї однієї лю -
ди ни ста ють іде я ми пев но го про шар ку, а от же й ос но вою для діяль ності пев ної
соціаль ної гру пи по зміні світу. К. Ман гейм послідо вний в ар гу мен тації дум ки
про те, що су час ну історію виз на чає не тільки все більша ак тивність соціаль них
груп, але і їх здатність пов’язу ва ти се бе з різни ми фор ма ми утопій35.

Так, у си с темі по глядів дослідни ка соціаль на іде о логія є ка те горією змінною.
Транс фор мація ста но ви ща та струк ту ри пев них соціаль них груп зу мов лює зміни

495Юридичні і політичні науки



в їх утопіях. Більше то го, зіткнен ня утопій пев но го про шар ку з інши ми утопіями
та іде о логіями та кож має вплив на їх ди наміку та фор му. Звідси ав торсь ка те за:
«Го ло вний фор му ю чий прин цип кон крет ної свідо мості завжди містить ся в її
утопічних пла с тах. В утопічно му центрі свідо мості пе ре бу ва ють спе цифічна за
своєю струк ту рою во ля до дії та ба чен ня, во ни взаємно зу мов лю ють один од но го
і на да ють пев ної своєрідності кожній формі пе ре жи ван ня істо рич но го ча су»36.
З цьо го К. Ман гейм ро бить фун да мен таль ний вис но вок про те, що най важ -
ливішою оз на кою струк ту ри свідо мості є іма нент но вла с ти ва йо му фор ма пе ре -
жи ван ня ча су. 

Відтак, «ніщо не до по мо же кра ще збаг ну ти гли бо ку внутрішню струк ту ру
свідо мості, ніж спро ба ос мис ли ти вла с ти вий їй об раз ча су в кон тексті сподівань,
ма рень і цілей її суб’єкта. Ад же ці сподіван ня, ма рен ня і цілі по кла де но в ос но ву
чле ну ван ня ним не тільки май бутніх дій, а й ми ну ло го ча су». Карл Ман гейм ар -
гу мен тує твер д жен ня тим, що події ніко ли не є про стим хро но логічним на гро ма -
д жен ням фактів: ми ніко ли їх не сприй маємо як рівноцінні; ми виділяємо се ред
них більш важ ливі та менш важ ливі, певні виз на чаємо як «по во ротні», а про інші
вза галі мо же мо за бу ва ти. Інши ми сло ва ми, події на бу ва ють різної ва ги і це, як що
по гля ну ти уваж но, виз на чається са ме на ши ми іде о логічни ми чи утопічни ми уяв -
лен ня ми. Вис нов ко ва логіка вче но го є май же афо ри с тич ною: «Пе ре жи ван ня істо -
рич но го ча су як смис ло вої цілісності, що чле нує події, «пе ре дує» осяг нен ню ок -
ре мих еле ментів, і ли ше в кон тексті цьо го ціло го ми… й ро зуміємо увесь пе ребіг
істо рич но го роз вит ку і виз на чаємо своє місце в ньо му»37.

Звернімо ува гу й на те, що К. Ман гейм од ра зу ро бить ще од не важ ли ве за ува -
жен ня що до утопічної свідо мості: ми пе ре дусім го во ри мо про неї в соціологічно -
му ро зумінні. Ми не го во ри мо про неї, не мов во на є «свідомість в ціло му» І. Кан -
та чи ме тафізич ний «дух», на при клад, Ф. Ге ге ля. Вив ча ю чи утопічну та іде о -
логічну свідомість, ми досліджуємо кон кретні струк ту ри свідо мості, що їх мож на
ви я ви ти в такій формі, в якій во ни існу ва ли у кон крет них лю дей, кон крет них
пред став ників пев них соціаль них груп38.

Відтак, аналізу ю чи кон кретні утопії, К. Ман гейм за стерігає, що ми бу де мо ма -
ти спра ву з «іде аль ни ми ти па ми». Ад же ко жен індивід має свою струк ту ру свідо -
мості, яка повністю на вряд чи бу де збіга ти ся з іде аль ни ми ти па ми, що їх пред -
став ле но в кон цеп тах ав торсь кої те орії39.

Са ме у струк турі за про по но ва но го дис кур сив но го аналізу для К. Ман гей ма
над зви чай но важ ли во виз на чи ти, як пев на фор ма свідо мості струк ту рує істо рич -
ний час, ад же на ос нові цьо го кри терію дослідник і кла сифікує різні фор ми
утопічної свідо мості: від хіліас тич ної – до соціалістич ної.
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ПОЛІТИЧ НА МО ДЕРНІЗАЦІЯ 
У КРАЇНАХ ПО СТ РА ДЯНСЬ КО ГО ПРО СТО РУ

Про аналізо ва но сутність політич ної мо дернізації та мо дернізаційних про цесів.
Роз г ля ну то особ ли вості по даль шо го роз вит ку країн ко лиш нь о го СРСР. Виз на че но ти пи
суспільно го роз вит ку країн по ст ра дянсь ко го про сто ру. По ка за но ре альні про бле ми
СНД та їхні фак то ри ви ник нен ня.

Клю чові сло ва: мо дернізація, роз ви ток, суспільство, по ст ра дянсь кий простір,дер -
жа ва.

Юсь кив М.В. По ли ти че с кая мо дер ни за ция в стра нах пост со вет ско го про ст ран -
ст ва

Про ана ли зи ро ва ны сущ ность по ли ти че с кой мо дер ни за ции и мо дер ни за ци он ных
про цес сов. Рас смо т ре ны осо бен но с ти даль ней ше го раз ви тия стран быв ше го СССР.
Оп ре де ле ны ти пы об ще ст вен но го раз ви тия стран пост со вет ско го про ст ран ст ва. По -
ка за но ре аль ные про бле мы СНГ и их фак то ры воз ник но ве ния. 

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, раз ви тие, об ще ст во, пост со вет ское про ст ран ст -
во, го су дар ст во.

Uskiv M.V. Pоlitical modernization in post-soviet 
The paper explores the nature of political modernization and modernization processes.

The features of the further development of the former Soviet Union. The types of social devel-
opment of the former Soviet Union. Showing real problems and their factors of CIS origin.

Key words: modernization, development, society, the post-Soviet space state.

Ста нов лен ня і роз ви ток по ст ра дянсь ких но вих не за леж них дер жав, не зва жа -
ю чи на певні особ ли вості кож ної, ма ли ба га то спільних ха рак тер них рис при та -
ман них мо ло дим дер жа вам після роз па ду СРСР.

Для опи су про цесів, що відбу ва ють ся в су час них дер жа вах, у то му числі в
політичній сфері, вітчиз няні та за рубіжні дослідни ки ви ко ри с то ву ють різні
терміни: «тран зит», «пе рехід», «транс фор мація», «мо дернізація», «пе ре тво рен -
ня», «ре во люція», «ре фор ма» то що. Оче вид но, що та кий об сяг термінів сам по
собі яко юсь мірою відби ває не од но значність, складність, ба га то варіантність
соціаль но-політич но го роз вит ку у різних дер жа вах. Термін «мо дернізація» оз на -
чає вдо с ко на лен ня, осу час нен ня. Під мо дернізацією ж у суспільствоз навстві, як
пра ви ло, ро зуміється склад на су купність еко номічних, соціаль них, куль тур них,
політич них змін, які відбу ва ють ся в суспільстві у зв'яз ку з про це сом індустрі -
алізації, опа ну ван ням на уко во-технічних до сяг нень». Про бле ма політич ної мо -
дер нізації знай ш ла своє відо б ра жен ня в ро бо тах та ких ав торів як С. Хантінгтон
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Ф. Шміттер, Г. О’Дон нел, Х. Лінц, П. Штом ка, Х. Ор те га-і-Гас сет, З. Бжезінський,
Г. Ал монд, Дж. Па у елл, Д. Ап тер, У. Рос тоу, Д. Лер нер, А. Інке лес, Д. Сміт; се ред
вітчиз ня них ав торів мож на відзна чи ти В. Цвет ко ва, В. Бур дяк, І. Кресіну, О. Ка -
те го рен ко, О. Но ва ко ву, В. Ва со ви ча, А. Ни кит чен ко та ін.

У су часній літе ра турі існу ють найрізно манітніші інтер пре тації по нят тя «мо -
дернізація». На при клад, відо мий польсь кий соціолог П. Штомп ка на во дить такі
йо го виз на чен ня У най шир шо му сенсі, мо дернізація – це си нонім прак тич но всіх
про гре сив них соціаль них змін, у ре зуль таті яких суспільство про су ва ло ся впе ред
у своєму роз вит ку. Ав тор за ува жує, що в кон тексті аналізу про це су політич но го
роз вит ку ча с то ви ко ри с то вується термін «транс фор мація», який вміщує в се бе
весь про цес ру ху суспільства, зміни різної на прав ле ності. На відміну від цьо го,
по нят тя «мо дернізація суспільства» роз гля дає ас пект вдо с ко на лен ня суспільства,
по сту пу впе ред. Мо дернізація – це ча с ти на транс фор маційно го про це су, ко ли си -
с те ма не тільки пе ре хо дить до но во го якісно го ста ну, але й за вдя ки цьо му пе ре хо -
ду підви щує власні адап тивність, здатність та ди фе ренційо ваність. Спе цифіка по -
нят тя «мо дернізація» по ля гає в то му, що во но ак цен тує ува гу са ме на підви щенні
функціональ ної здат ності соціаль них інсти тутів, що відо крем лює йо го від та ких
ка те горій, як «роз ви ток», «зміна», «транс фор мація»1.

На сам пе ред, це фор му ван ня дер жав них ор ганів уп равління і влад них струк -
тур, об ран ня пар ла мен ту, прий нят тя кон сти туції країни, виз на чен ня зовнішньої
політи ки і вхо д жен ня до скла ду світо во го співто ва ри ст ва, здійснен ня соціаль них
і еко номічних пе ре тво рень, за про ва д жен ня влас ної гро шо вої оди ниці, ство рен ня
національ них зброй них сил та інші прий няті прин ци пи но во у тво ре них дер жав.
Най важ ливішим по каз ни ком про су ван ня ви ще вка за них країн по шля ху політич -
ної мо дернізації є роль та місце за ко но дав чої вла ди в струк турі політич них інсти -
тутів: пред став ництво в пар ла менті інте ресів усіх соціаль них груп, ре аль ний
вплив на прий нят тя влад них рішень. Там, де ста нов лен ня си с те ми пред став ниць -
ких ус та нов відбу ва ло ся без ре во люційних по трясінь, во но, як пра ви ло, відзна ча -
ло ся плавністю і по сту повістю. При кла дом мо жуть слу жи ти скан ди навські дер -
жа ви. У кожній з них для зміцнен ня пар ла ментсь ких норм і фор му ван ня де мо кра -
тич них ви бор чих си с тем бу ло потрібно май же сто років. 

Се ред дослідників, які ак тив но зай ма ли ся те о ре тич ни ми про бле ма ми політич -
ної мо дернізації, особ ли ве місце на ле жить С. Хантінгто ну, який за про по ну вав те -
о ре тич ну схе му політич ної мо дернізації, яка не тільки найбільш вда ло по яс нює
про це си, що відбу ва ли ся в країнах Азії, Аф ри ки та Ла тинсь кої Аме ри ки в ос танні
де ся тиліття, а й до по ма гає розібра ти ся в політичній історії по ст ра дянсь ких країн.
Відповідно до кон цепції С. Хантінгто на соціаль ний ме ханізм і ди наміка політич -
ної мо дернізації ви гля да ють та ким чи ном. Сти му лом для по чат ку мо дернізації є
су купність внутрішніх і зовнішніх фак торів, що спо ну ка ють прав ля чу еліту вда -
ти ся до ре форм. Пе ре тво рен ня мо жуть зачіпа ти еко номічні та соціальні інсти ту -
ти, але не тор ка ти ся тра диційної політич ної си с те ми. От же, до пу с кається прин -
ци по ва мож ливість здійснен ня соціаль но-еко номічної мо дернізації «зго ри», в
рам ках ста рих політич них інсти тутів та під керівництвом тра диційної еліти. 

Втім, щоб «тран зит» за вер шив ся успішно, не обхідно до три ма ти ся цілої низ ки
умов і пе ре дусім за без пе чи ти рівно ва гу між зміна ми у різних сфе рах жит тя
суспільства. Виз на чаль ною є го товність прав ля чої еліти про во ди ти не тільки
техніко-еко номічну, а й са му знач ну – політич ну мо дернізацію. 

С. Хантінгтон відзна чає особ ли ве зна чен ня се ред нь о го кла су, що скла дається
з підприємців, керівників, інже нер но-технічних фахівців, офіцерів, цивільних
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служ бовців, юристів, вчи телів, універ си тетсь ких ви кла дачів. Най помітніше місце
в струк турі се ред нь о го кла су зай має інтелігенція, яка ха рак те ри зується як по -
тенційно найбільш опо зиційна си ла. Са ме інтелігенція пер шою за своює нові
політичні ідеї та сприяє їх по ши рен ню в суспільстві. У ре зуль таті все більша
кількість лю дей, цілі соціальні гру пи, що раніше пе ре бу ва ли по за публічним жит -
тям, зміню ють свої на ла ш ту ван ня. Ці суб’єкти по чи на ють усвідо млю ва ти, що
політи ка без по се ред ньо сто сується їхніх при ват них інте ресів, що від рішень, які
прий ма ють ся вла дою, за ле жить їх осо би с та до ля. З’яв ляється все більш усвідо -
мле не праг нен ня до участі в політиці, по шу ку ме ханізмів і спо собів впли ву на
прий нят тя дер жав них рішень. 

Оскільки тра диційні інсти ту ти не за без пе чу ють вклю чен ня в публічне жит тя
ча с ти ни на се лен ня, яке праг не ак тив ної політич ної діяль ності, се ред ньо го по ши -
рюється суспільне не вдо во лен ня. Відбу вається бо роть ба інно ваційно на ла ш то ва -
ної еліти з тра диційною, яка мо же на бу ва ти різних форм: від на силь ниць ких, ре -
во люційних до мир них. У ре зуль таті цієї бо роть би руй нується ста ра си с те ма,
ство рю ють ся нові ус та но ви, пра вові і політичні нор ми, здатні за без пе чи ти участь
мас у політич но му житті. Ко лиш ню прав ля чу еліту, що не зуміла впо ра ти ся з по -
ста ли ми про бле ма ми, відтісняє но ва еліта, більш ди намічна і відкри та віян ням
ча су2.

Нові по ст ра дянські дер жа ви пе ре бу ва ють у су час ний період на різних ета пах
суспільно го роз вит ку. Є значні відмінності у на пря мах політи ки, тем пах роз вит -
ку, фор мах ре фор му ван ня, сту пені відда ності прин ци пам де мо кра ти зації політич -
но го ла ду, рин ко вої еко номіки і при ват ної влас ності та ре зуль та та ми ре фор му ван -
ня. Та кож де мон ст ру ють відданість різним фор мам політич но го ус т рою, соціаль -
но-еко номічним мо де лям. Во ни відрізня ють ся за мен таліте том своїх гро ма дян,
рівнем роз вит ку куль ту ри, як політич ної так і суспільної.

Су часні дослідни ки на по ст ра дянсь ко му про сторі виз на ча ють такі ти пи
суспільно го роз вит ку:

– рух до су час но го соціалізо ва но го капіталізму та інте г рація до то го ук ла ду
жит тя, який прий ня то на зи ва ти західною цивілізацією, що най я с кравіше де мон -
ст ру ють дер жа ви Балтії;

– на ма ган ня по до ла ти асоціаль ну пост соціалістич ну мо дель суспільства і пе -
рей ти до роз вит ку за за зна че ною ви ще мо дел лю, що має місце в Ук раїні;

– кон сер вація пост соціалістич но го асоціаль но го капіталізму, за хист йо го від
за гро зи ре во люційних змін при од но час них ма ло ефек тив них спро бах на да ти їй
життєздат ності за до по мо гою по ло вин ча с тих ре форм – у Росії;

– соціалістичні ре зер вації, що роз кла да ють ся, які не здатні виріши ти на гальні
за вдан ня життєза без пе чен ня суспільства, але які зберіга ють ся за вдя ки ав то ри тар -
ним політич ним ре жи мам, при кла дом чо го є Біло русь.

Мож ли во, са ме відмінності у ти пах суспільно го роз вит ку пе ре шко д жа ють
інте г рації но вих не за леж них дер жав. А мож ли во і те, що кож на з них має своє ба -
чен ня влас них національ них інте ресів, котрі іноді не збіга ють ся з інте ре са ми
інших. Ра зом із тим, праг нен ня до тієї чи іншої фор ми інте г рації між по ст ра -
дянсь ки ми ре с публіка ми відо б ра жа ють ся в різних міждер жав них ор ганізаціях.
Най пер шою з них є Співдружність Не за леж них Дер жав.

Під час зустрічі у Біло везькій Пущі 8 груд ня 1991 р. ліде ри Росії, Ук раїни та
Біло русі не тільки офіційно за яви ли про ліквідацію со юз ної дер жа ви, а й підпи -
са ли уго ду між дер жа ва ми-учас ни ця ми про ство рен ня Співдруж ності Не за леж -
них Дер жав, відкри тої для член ст ва всіх інших суб'єктів СРСР. 12–13 груд ня
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1991 р. за ініціати вою Н. На зар баєва в Аш га баді про ве ли на ра ду ліде ри Ка зах ста -
ну, Уз бе ки с та ну, Турк меніста ну, Кир гиз ста ну і Та д жи ки с та ну, які ви я ви ли ба жан -
ня приєдна ти ся до СНД. Потім ка зах стансь кий пре зи дент надіслав керівни кам
усіх ре с публік, за ви нят ком при балтійських, за про шен ня при бу ти до Ал ма-Ати
21 груд ня 1991 р. для відповідних пе ре мо вин. Зустріч закінчи ла ся підпи сан ням
низ ки до ку ментів. На сам пе ред це був про то кол до Уго ди між дер жа ва ми-учас ни -
ця ми про ство рен ня Співдруж ності Не за леж них Дер жав від 21 груд ня 1991 р., а
та кож Ал ма-Атинсь ка дек ла рація. В ре зуль таті до скла ду но вої міжна род ної,
політич ної ор ганізації увійшли 11 ко лишніх со юз них ре с публік за ви нят ком країн
Балтії та Грузії. Грузія увійшла до скла ду СНД два ро ки по то му3.

При ство ренні СНД ліде ри «ве ли кої трійки» до мо ви ли ся, що ко ор ди ну ю чи ми
ор га на ми СНД бу дуть Ра да глав дер жав і Ра да глав урядів. Зго дом бу ли за про ва д -
жені Ко ор ди наційно-кон суль та тив ний комітет, Ра да міністрів за кор дон них справ,
Ра да міністрів обо ро ни, Ра да ко ман ду ю чих при кор дон ни ми війська ми, Еко но -
мічний суд. Ство рен ня Співдруж ності ма ло за без пе чи ти без болісний пе рехід від
єди ної со юз ної дер жа ви до си с те ми су ве рен них національ них дер жав на місці ко -
лиш нь о го СРСР. На відміну від ньо го, СНД не є дер жа вою і не має над національ -
них по вно ва жень, а та кож не є фе де рацією або кон фе де рацією. Співдружність ба -
зується на за са дах су ве рен ної рівності всіх її членів. Ви щої вла ди над чле на ми
СНД не існує. Ме та Співдруж ності – роз ви ток співпраці в політичній, еко -
номічній, еко логічній, гу манітарній, куль турній та інших га лу зях, за без пе чен ня
прав і сво бод лю ди ни відповідно до за галь но прий ня тих прин ципів міжна род но го
пра ва. Го ло вне за вдан ня по ля га ло у ство ренні єди но го еко номічно го та єди но го
обо рон но го про сто ру, що за двад цять років так і за ли ши лось не виріше ним. 

Роз хо д жен ня у по зиціях сторін ви я ви ли ся вже на етапі підпи сан ня ус та нов чих
до ку ментів СНД, а потім і у про цесі прий нят тя Ста ту ту Співдруж ності (прий ня -
тий 22 січня 1993 р. і не підпи са ний Ук раїною, Мол до вою та Турк меніста ном).
Росія праг ну ла поз бу ти ся со юз но го Цен т ру, але вод но час збе рег ти за со бою по -
вний політич ний, фінан со во-еко номічний та воєнно-стра тегічний кон троль на по -
ст ра дянсь ко му про сторі. 

Ук раїна і Біло русь ста ви ли своїм за вдан ням ство рен ня на справді не за леж них
дер жав, із по даль шим вклю чен ням їх до скла ду західноєвро пейсь ких струк тур, і
роз гля да ли пе ре бу ван ня в СНД як пе рехідний період (од нак після зміни
керівництва в Біло русії відбу ла ся пе ре орієнтація по зиції на відвер то про -
російську). Інші ре с публіки, для яких рішен ня про роз пуск СРСР бу ло цілко ви -
тою не сподіван кою, ко т ра ста ви ла їх на ме жу ви жи ван ня, вба ча ли в СНД «рятівне
ко ло», що мо же до по мог ти за ли ши ти ся на пла ву і ви г ра ти час для фор му ван ня
влас ної дер жав ності. При цьо му їх керівництво відчу ва ло по бо ю ван ня опи ни ти -
ся у за леж ності від дій лібе рал-де мо кратів, які на той час прий ш ли до вла ди в
Росії4.

На саміті 20 бе рез ня 1992 p. у Києві бу ли прий няті Дек ла рація про не за сто су -
ван ня си ли або за гро зи си лою в СНД, Уго да про поділ май на ко лиш нь о го Дер жав -
но го бан ку СРСР між цен т раль ни ми бан ка ми країн – учас ниць СНД. Про то кол
про за твер д жен ня по ло жен ня про Ра ду на залізнич но му транс порті, а та кож
рішен ня про прин ци пи вре гу лю ван ня цін на си ро ви ну, па ли во і про до воль ст во, а
та кож про те, що всі країни СНД є пра во на с туп ни ка ми СРСР. У Таш кенті 15 трав -
ня 1992 р. Росія, Ка зах стан, Уз бе ки с тан, Турк меністан, Вірменія і Та д жи ки с тан
па ра фу ва ли До говір про ко лек тив ну без пе ку ДКБ. Зго дом до ньо го приєдна ли ся
Азер бай д жан і Грузія. У 1997 р. до говір бу ло по до вже но на но вий термін, про те
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Азер бай д жан, Грузія та Уз бе ки с тан з ньо го вий ш ли з ДКБ. Су пе реч ності між
учас ни ка ми до го во ру і не ста ча фінан со вих ре сурсів при зве ли до то го, що
спільний військо во-стра тегічний простір на ос нові ДКБ так і не був сфор мо ва ний.
Од нак До говір по лег шив ук ла дан ня дво с то ронніх угод між йо го учас ни ка ми. У
жовтні 2002 р. керівни ки країн-учас ниць підпи са ли ста тут і уго ду про пра во вий
ста тус Ор ганізації до го во ру про ко лек тив ну без пе ку.

Важ ли вим ас пек том діяль ності Співдруж ності ста ло виз на чен ня долі ядер ної
зброї ко лиш нь о го Со ю зу PCP. У липні 1992 р. дев'ять дер жав СНД (Вірменія,
Біло русь, Ка зах стан, Кир гиз стан, Та д жи ки с тан, Уз бе ки с тан, Ук раїна, Мол до ва і
Турк меністан) підтвер ди ли, що підтри му ють участь Росії у До го ворі про не роз -
пов сю д жен ня ядер ної зброї як її влас ни ка і за яви ли, що го тові приєдна ти ся до До -
го во ру як дер жа ви, які її не ма ють. Та ким чи ном, Росія ста ла по вно прав ним пра -
во на с туп ни ком СРСР у пи танні во лодіння ядер ною зброєю. При цьо му йшло ся
про всю ядер ну зброю ко лиш нь о го Со ю зу, вклю ча ю чи і ту, що розміще на на те -
ри торії Ук раїни, Біло русі та Ка зах ста ну. 

У травні 1993 р. у Ліса боні підпи са ли про то кол, в яко му керівни ки Ка зах ста -
ну, Ук раїни і Біло русі га ран ту ва ли ліквідацію ядер ної зброї на своїй те ри торії.
Росія, США, Ка зах стан і Біло русь ра тифіку ва ли До говір, а Ук раїна ви ма га ла га -
рантій своєї без пе ки. У січні 1994 р. у Москві пре зи ден ти США, Росії та Ук раїни
прий ня ли три с то рон ню за яву, в якій на ша дер жа ва от ри ма ла відповідні га рантії.
Ядер ної зброї в Ук раїні більше не має. В Ук раїні зна хо ди ла ся атом на зброя, яка ви -
го тов ля ла ся і уп рав ля ла ся з Росії. Ук раїна мог ла ста ти за руч ни цею, оскільки на її
те ри торії пе ре бу ва ла чу жа зброя. В разі її ви ко ри с тан ня з бо ку Росії про ти тре тьої
сто ро ни, уда ри у відповідь спря мо ву ва ли ся б про ти тієї країни, з те ри торії якої
злетіли ра ке ти.

У другій по ло вині 1990-х рр. ви я ви ли ся тен денції до тіснішої еко номічної
інте г рації між де я ки ми країна ми-учас ни ця ми. У ве ресні 1993 р. Росія, Біло русь,
Ка зах стан і Кир гиз стан підпи са ли До говір про ство рен ня Еко номічно го со ю зу. 10
жовт ня 2000 р. в Ас тані Росія, Ка зах стан, Біло русь, Кир гиз стан і Та д жи ки с тан за -
сну ва ли Євразійське Еко номічне Співто ва ри ст во (ЄврА зЕС). 25 січня 2006 р. до
них приєднав ся Уз бе ки с тан. Ме та но вої струк ту ри в рам ках СНД по ля га ла у
спри янні про це су фор му ван ня Мит но го со ю зу і єди но го еко номічно го про сто ру.
Під час Мінсько го саміту 1 черв ня 2001 р. Росія ук ла ла з дер жа ва ми – учас ни ця -
ми СНД (за ви нят ком Ук раїни і Турк ме ни с та ну) дво с то ронні уго ди про вільну
торгівлю, які при їх ре алізації мог ли ста ти опор ним еле мен том ство рен ня зо ни
вільної торгівлі. За зна чи мо, що ЄврА зЕС, хо ча за своїми за яв ле ни ми ціля ми є
еко номічним об'єднан ням, але має для йо го учас ників най пер ше політич не зна -
чен ня. Не ефек тивність об'єднан ня ніко го не бен те жить. Член ст во в ньо му відіграє
роль своєрідно го розпізна валь но го зна ку, що сиг налізує про намір три ма ти ся ра -
зом і спи ра ти ся на Росію.

Співдружність ви я ви ла ся ко рис ною для більшості її учас ників. Де які дер жа ви,
які у перші ро ки не за леж ності бу ли втяг нені у міжнаціональні конфлікти, вба ча -
ють у цьо му об'єднанні за по ру ку життєво не обхідної стабільності. Дер жа ви Цен -
т раль ної Азії зацікав лені у ко лек тив но му співробітництві, у відбитті атак міжна -
род но го те ро риз му. Ос таннім ча сом тісну взаємодію за всіма на пря ма ми во ни по -
ча ли роз гля да ти як за хист від зовнішньо го втру чан ня в їхні внутрішні спра ви5.

У збе ре женні СНД найбільше зацікав ле на Росія: для неї важ ли ве спри ят ли ве
зовнішнє ото чен ня, а та кож зовнішньо політичні со юз ни ки. По си лю ю чи вплив у
Співдруж ності, во на фак тич но роз ши рює свій ге о політич ний простір і підви щує
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зна чен ня на міжна родній арені в ціло му. Нині пе ред Російською Фе де рацією
стоїть за вдан ня ре алізу ва ти транс азійські енер ге тичні про ек ти у співробітництві
з ре с публіка ми Цен т раль ної Азії, а та кож по ши ри ти та втри ма ти свою зна чимість
у Мит но му Со юзі6.

На прикінці 2000-х рр. у ме жах СНД по зна чи ла ся різка по ля ри зація по зицій. З
од но го бо ку, намітив ся про російський век тор ча с ти ни її учас ників, зо к ре ма цен т -
раль но азіатсь ких; з іншо го – йде по глиб лен ня су пе реч но с тей у відно си нах Росії з
ти ми дер жа ва ми, які орієнту ють ся на Захід. Як що про гно зу ва ти май бутнє ор -
ганізації на се ред ньо терміно ву пер спек ти ву, то з ура ху ван ням то го, що Ук раїна,
Грузія і Мол до ва пе ре бу ва ють на межі ви хо ду з неї, а Турк меністан вже її за ли -
шив, пе рей шов ши в ста тус асоційо ва но го чле на, чи сельність членів мо же змен -
ши ти ся до вось ми: Росія, Біло русь, Азер бай д жан, Вірменія, Ка зах стан, Уз бе ки с -
тан, Кир гиз стан, Та д жи ки с тан.

Про те країни СНД – нестійкі суспільства, а у та ких спільно тах ве ли чез ну роль
відіграє суб'єктив ний фак тор. Так, зай няв ши по са ду прем'єр-міністра Ук раїни В.
Яну ко ви ча до клав зу силь, щоб від терміну ва ти час вхо д жен ня дер жа ви до скла ду
НА ТО. Потім Партія регіонів впро довж три ва ло го ча су бло ку ва ла ро бо ту Вер хов -
ної Ра ди, про те с ту ю чи про ти намірів її керівництва приєдна ти країну до
Північно ат лан тич но го Аль ян су. Тоб то, як пер спек ти ви ок ре мої країни, так і
Співдруж ності в ціло му не є чітко виз на че ни ми.

Окрім усь о го іншо го, ство рен ня регіональ них ор ганізацій, та ких як ЄврАзБС,
Цен т раль но азійський со юз то що, та кож по слаб лює вплив Співдруж ності. Зо к ре -
ма, Росія та її со юз ни ки сто рож ко став лять ся до об'єднан ня ГУВМ – Грузії, Ук раї -
ни, Вірменії та Мол до ви (раніше аб ревіату ра бу ла ГУ УВМ, ко ли до її скла ду вхо -
див Уз бе ки с тан, про те він вий шов з ор ганізації). Це об'єднан ня спи рається на
підтрим ку Ва шинг то на і йо го діяльність спря мо ва на на сам пе ред на об ме жен ня
російсько го впли ву в За кав каззі, каспійській і чор но морській зо нах7.

Росія, яка має про бле ми на західно му на прямі зовнішньої політи ки, все
більше ува ги приділяє Схо ду. Особ ли ву роль відіграє участь у Шан хайській ор -
ганізації співробітництва (ШОС). Це суб регіональ на міжна род на ор ганізація, до
скла ду якої вхо дять шість дер жав – Ка зах стан, Ки тай, Кир гиз стан, Росія, Та д жи -
ки с тан та Уз бе ки с тан (як спо с терігачі приєдна ли ся Іран, Па ки с тан та Індія; США
та кож зро би ли спро бу одер жа ти ста тус спо с теріга ча, про те чле ни ор ганізація
виріши ли, що це не доцільно). По ча ток фор му ван ню ШОС по кла ло підпи сан ня
Ка зах ста ном, Кир гиз ста ном, Ки таєм, Росією і Та д жи ки с та ном у квітні 1996 р. у
Шан хаї Уго ди про за хо ди довіри у воєнній сфері в рай оні спільно го кор до ну. Спо -
чат ку ор ганізація на зи ва ла ся «Шан хайсь ка п'ятірка». Об'єдну ю чим фак то ром
член ст ва ви с ту па ла війна в Аф ганістані, що ство рю ва ла за гро зу без пеці те ри торії
усіх п'яти дер жав. Вра хо ву ва ло ся та кож спільне за вдан ня – ве ден ня бо роть би з та -
ки ми за гро за ми, як міжна род ний те ро ризм, се па ра тизм та ек с т ремізм, нар ко -
торгівля то що. Потім керівни ки країн – членів зустріча ли ся у сто ли цях дер жав-
учас ниць, а ко ло їх інте ресів роз ши ри ло ся до сфер зовнішньої політи ки, еко -
номіки, охо ро ни довкілля, куль ту ри то що. 14–15 черв ня 2001 р. у Шан хаї відбу ла -
ся зустріч уже ше с ти дер жав. Окрім за зна че них, до ор ганізації приєднав ся ще Уз -
бе ки с тан. На тій зустрічі бу ло по го ло ше но ство рен ня ШОС8.

У прий нятій Дек ла рації ос нов ни ми ціля ми про го ло шу ва ли ся: спри ян ня ефек -
тив но му співробітництву в політичній, тор го во-еко номічній, на уко во-технічній,
куль турній, освітній, енер ге тичній, транс портній, еко логічній та інших га лу зях, а
та кож спільні зу сил ля із підтри ман ня та за без пе чен ня ми ру, без пе ки і стабільності
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у регіоні. Дру гим важ ли вим до ку мен том бу ла Кон венція про бо роть бу із те ро риз -
мом, се па ра тиз мом та ек с т ремізмом. На зустрічі у Санкт-Пе тер бурзі у червні
2002 р. бу ли підпи сані Хартія ШОС, Уго да між дер жа ва ми-чле на ми про
Регіональ ну ан ти те ро ри с тич ну струк ту ру і Дек ла рація глав дер жав – членів цієї
ор ганізації. Пізніше ух ва ле но інші до ку мен ти, що рег ла мен ту ють по ря док ро бо -
ти ор ганів ШОС, виз на ча ють по ря док фор му ван ня і ви ко нан ня бю д же ту, а та кож
інші пи тан ня, пов'язані з по точ ною ро бо тою підрозділів ор ганізації. Бу ли прий -
няті її ем б ле ма і пра пор.

За чи сельністю на се лен ня і за галь ним розміром те ри торії ШОС не має рівних
у світі. Стра тегічне парт нер ст во двох ядер них дер жав і постійних членів Ра ди
Без пе ки ООН – Російської Фе де рації та Ки таю – свідчить про зна чущість ор га -
нізації. Про те, не зва жа ю чи на збіг пев них інте ресів, дер жа ви-чле ни ма ють чи ма -
ло спірних пи тань, які не так про сто влад на ти. Та го ло вне її при зна чен ня вба -
чається у стри му ванні аме ри кансь кої ек с пансії в регіоні, а шир ше – на по ст ра -
дянсь ко му про сторі.

За час, що ми нув після роз па ду СРСР, ко лишні со юзні ре с публіки ста ли вель -
ми життєздат ни ми са мостійни ми дер жа ва ми. Підня ло ся по коління лю дей, які ви -
рос ли у новій істо ричній ре аль ності. Од нак ба га то про блем, зу мов ле них роз па -
дом су пер дер жа ви, за ли ша ють ся ак ту аль ни ми і досі. Після роз ва лу Со ю зу в мо -
ло дих по ст ра дянсь ких дер жав ви ник ла ве ли ка кількість пре тензій од на до од ної,
на сам пе ред еко номічних і те ри торіаль них. Ре зуль та том цьо го ста ло погіршен ня
політич них відно син між ни ми. Мо лоді дер жа ви більшою мірою праг ну ли до кон -
тактів з країна ми да ле ко го за рубіжжя, ніж зі своїми сусіда ми – ко лишніми ра -
дянсь ки ми ре с публіка ми. Од на з при чин та ко го ста но ви ща по ля га ла у ба жанні за -
лу чи ти іно земні інве с тиції для роз вит ку влас ної дер жа ви.

У ба га ть ох країнах СНД гос тро по ста ла про бле ма міжнаціональ них відно син.
Як що раніше гро ма дя ни СРСР особ ли во не за мис лю ва ли ся, на чиїй етнічній те -
ри торії во ни про жи ва ють, то після 1991 р., ко ли ба га то хто з них ви я вив ся іно зем -
цем, ча с то не ба жа ним, на тій землі, яку во ни вва жа ли своєю Батьківщи ною,
національ не пи тан ня по ста ло у всій гос троті. Пред став ни ки не ти туль ної нації за -
зна ва ли пе ресліду вань і утисків у різних фор мах: від убивств і по гра бу вань, як це
ма ло місце в Та д жи ки с тані й Кир гиз стані, так і поз бав лен ня мож ли вості одер -
жан ня гро ма дян ст ва і всьо го то го, що з цим пов'яза но (країни Балтії). На всьо му
по ст ра дянсь ко му про сторі по си ли ли ся міграційні про це си, що вик ли ка но
відкритістю кор донів, мож ливістю ви бо ру місця про жи ван ня, різким погіршен -
ням за галь ної еко номічної си ту ації, а та кож пси хо логічни ми фак то ра ми, в яких не
ос тан ню роль відігра ло по си лен ня релігійної, етнічної іден тич ності ти туль них
на родів і на род но с тей то го чи іншо го регіону та ви яв лен ня не друж нь о го став лен -
ня до пред став ників інших етнічних груп.

Потрібно підкрес ли ти, що кри за по ст ра дянсь кої суспільної си с те ми яс к ра во
ви я ви ла ся раніше, ніж то го мож на бу ло очіку ва ти. По при ве ли ку різно манітність
оцінок і ду мок сто сов но ре во люційних подій в Ук раїні, Грузії та Кир гиз стані, не
мож на не по ба чи ти суть цих подій. Во на по ля гає в ак тив но му про тесті більшості,
при наймні, по ло ви ни на се лен ня про ти асоціаль ної си с те ми, що скла ла ся, й
олігархічно-бю ро кра тич ної верхівки, яка на ній па ра зи тує. Зви чай но, не обійшло -
ся без зовнішньо го втру чан ня з бо ку тих країн, які праг нуть по си ли ти свій вплив
на те ре нах ко лиш нь о го СРСР. Де які пред став ни ки по ст ра дянсь кої вла ди воліють
ак цен ту ва ти ува гу ви ключ но на цьо му, не ба жа ю чи виз на ти го ло вну при чи ну
подій – соціальні ан та гонізми, при та манні пост соціалістичній си с темі9.
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Події які відбу ва ють ся у 2013 р. є оче вид ним фак том впли ву політич ної мо -
дернізації на країни ко лиш нь о го со ю зу. Кож на з по ст ра дянсь ких но вих не за леж -
них дер жав по ста ла пе ред склад ни ми про бле ма ми, ви су ну ти ми мо дернізацією та
гло балізацією. Міжна родні ор ганізації та ек с пер ти ра дять їм зберіга ти спокій і
про дов жу ва ти за сто со ву ва ти ком плекс за ходів з лібе раль но-де мо кра тич но го і
рин ко во го ре фор му ван ня. Але ре зуль та ти ре алізації подібних по рад у кожній для
цих дер жав ду же відрізня ють ся. В якійсь мірі мож на очіку ва ти, що про цес знач -
ною мірою стихійно го роз вит ку рин ко вих відно син, по тре би відтво рен ня капіта -
лу, струк тур на пе ре бу до ва еко номіки, втяг нен ня тієї чи іншої країни до світо во го
гос по дар ст ва спри я ти муть її про гре су в суспільно-політич но му житті. Од нак це
не мо же відбу ти ся ав то ма тич но.
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Т. Ю. ІВАНІНА

ҐЕН ДЕР НЕ БЮ Д ЖЕ ТУ ВАН НЯ ЯК ІНСТРУ МЕНТ ҐЕН ДЕР НОЇ ПОЛІТИ КИ 

У статті йдеть ся про ґен дер не бю д же ту ван ня як стра тегію впро ва д жен ня ґен -
дер ної рівності на при кладі країн світу. За зна чається, що ґен дер не бю д же ту ван ня
сприяє по кра щен ню якості по слуг для на се лен ня, підви щен ню темпів еко номічно го роз -
вит ку, ефек тив но му ви ко ри с тан ню на яв них ре сурсів. Во но роз гля дається як один із
підходів, який сприяє ефек тив но му уп равлінню дер жав ни ми фінан са ми. Ґен дер не бю д -
же ту ван ня є ком по нен том політич но го про це су в світі.  Ця тех но логія в поєднанні з
інши ми ініціати ва ми мо же за без пе чи ти ви ко нан ня зо бов’язань Ук раїни що до до сяг нен -
ня цілей ґен дер ної рівності й впро ва д жен ня ґен дер них ас пектів у політич ний про цес. 

Клю чові сло ва: ґен дер ний бю д жет, політич ний про цес, дер жав ний бю д жет, ґен -
дер ний аналіз.

Ива ни на Т.Ю. Ген дер ное бю д же ти ро ва ние как ин ст ру мент ген дер ной по ли ти ки
В ста тье идет речь о ген дер ном бю д же ти ро ва нии как стра те гии вне д ре ния ген -

дер но го ра вен ст ва во мно гих стра нах ми ра. Ана ли зи ру ет ся опыт этих стран, ко то -
рый под тверж да ет, что ген дер ное бю д же ти ро ва ние спо соб ст ву ет улуч ше нию ка че -
ст ва ус луг для на се ле ния, по вы ше нию тем пов эко но ми че с ко го раз ви тия, эф фек тив но -
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му ис поль зо ва нию име ю щих ся ре сур сов. Оно рас сма т ри ва ет ся как один из под хо дов, ко -
то рый  со дей ст ву ет эф фек тив но му уп рав ле нию го су дар ст вен ны ми фи нан са ми. Ген -
дер ное бю д же ти ро ва ние яв ля ет ся ком по нен том по ли ти че с ко го про цес са в ми ре. Эта
тех но ло гия в со че та нии с дру ги ми ини ци а ти ва ми, мо жет обес пе чить вы пол не ние обя -
за тельств Ук ра и ны по до сти же нию це лей ген дер но го ра вен ст ва и вне д ре нию ген дер -
ных ас пек тов в го су дар ст вен ную по ли ти ку. 

Клю че вые сло ва: ген дер ный бю д жет, по ли ти че с кий про цесс, го су дар свен ный бю д -
жет ген дер ный ана лиз.

Ivanina Tetyana. Gender budgeting as a tool for gender mainstreaming
This article covers international gender budgeting practices as a strategy for gender inte-

gration. Analyzed good practices provide evidence base for gender budgeting to be a tool for
improving people’s living conditions, increasing of economic development and effective use of
countries resources. Gender budgeting is considered as one of the approaches that helps effec-
tively manage state finances. Gender budgeting is a component of global good governance.
This technology in combination with other initiatives may ensure implementation of Ukraine’s
commitments on achieving gender equality goals as well as mainstream gender state policy.

Key words: gender budget, political process, state budget, gender analysis.

До сяг нен ня цілей ґен дер ної рівності – це од не з зо бов’язань, яке взя ла на се -
бе Ук раїна, підпи сав ши «Дек ла рацію ти ся чоліття ООН» у 2000 р. Про те
політичні за яви по її до сяг нен ню на прак тиці не завжди підкріплені роз поділом
бю д жет них коштів. Бю д жет – один із най важ ливіших офіційних до ку ментів дер -
жа ви, що відо б ра жає пріори тетні за вдан ня уря ду. За вдя ки ґен дер но му підхо ду у
бю д же ту ванні, бю д жетні ко ш ти роз поділя ють ся більш ефек тив но як із соціаль но -
го, так і з еко номічно го по гля ду. Са ме то му ос танніми ро ка ми цей інстру мент
при вер тає все більшу ува гу на уковців, дер жав них і гро мадсь ких інсти туцій.

На укові та ме то дичні праці з пи тань ґен дер но го бю д же ту ван ня – до волі но ве
яви ще в суспільно-політичній літе ра турі. З кінця 1990-х рр. у ре зуль таті ре алізації
ши ро ко го ря ду ґен дер них бю д жет них ініціатив у Європі, на яв на те о ре тич на і
прак тич на ба за з да ної те ма ти ки. До про бле ми ґен дер но го бю д же ту ван ня звер та -
ли ся такі за рубіжні на уковці, як Д. Бад лен дер1, Е. Вілла го мес2, Д. Ель сон3,
Ш. Квінн4, Е. Клат цер5, Р. Шарп6 та ін. У вітчиз няній на уці цю те му висвітлю ва -
ли ук раїнські дослідниці С. Га ра щен ко7, О. Ки се ль о ва8, Л. Ло ба но ва9, О. Ро ма -
нюк10 та ін. Ак ту альність те ма ти ки в світі та брак вітчиз ня них досліджень, зу мов -
лю ють ува гу до те о ре тич но го ос мис лен ня і прак тич но го за сто су ван ня ґен дер но -
го бю д же ту ван ня на те ре нах Ук раїни. 

Ґен дер не бю д же ту ван ня яв ляє со бою підхід, орієнто ва ний на інте ре си жінок і
чо ловіків у про цесі фор му ван ня і ви ко нан ня дер жав но го бю д же ту. Цей підхід до -
пов нює інші про це си з ре фор му ван ня та вдо с ко на лен ня бю д жет ної сфе ри,
здійсню вані уря да ми не тільки ба га ть ох країн Євро пи, а й інших дер жав світу11.
Ґен дер не бю д же ту ван ня – це діяльність що до за без пе чен ня відповідності дер жав -
них бю д жетів, а та кож політик та про грам, що ле жать у їх ос нові, інте ресів та по -
треб осіб, які на ле жать до різних соціаль них груп. Термін «ґен дер ний бю д жет»
оз на чає бю д жет, який скла де ний із ура ху ван ням по треб та інте ресів, що відо б ра -
жа ють соціос та те ву струк ту ру суспільства. Од нак, ґен дерні бю д же ти не є ок ре ми -
ми бю д же та ми для жінок і чо ловіків. Це засіб інте г ру ван ня ґен дер них ас пектів у
дер жав ну політи ку та бю д же ти різних уп равлінь, відділів та за кладів12. 

Впер ше прин цип ґен дер но го бю д же ту ван ня був за сто со ва ний у ви гляді «жіно -
чо го бю д же ту» в Ав ст ралії в 1984 р. І з то го ча су він втілюється як од на із стра -
тегій до сяг нен ня ґен дер ної рівності в ціло му ряді країн. Че рез де сять років за да -
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ни ми Се к ре таріату Співдруж ності націй (ко лиш ня Бри тансь ка Співдружність
націй) по над 40 країн світу за сто су ва ли стра тегію ґен дер но го бю д же ту ван ня в тій
чи іншій мірі13. 

Офіційне виз нан ня стра тегія ґен дер но го бю д же ту ван ня от ри ма ла в Євро -
пейсь ко му Со юзі у 2001 р. На далі ґен дер не пла ну ван ня бю д же ту ста ло ак ту аль -
ною те мою ак тив но го політич но го дис кур су та політич ної дії в ба га ть ох країнах,
міжна род них ор ганізаціях та ор га нах міждер жав них об’єднань, зо к ре ма, в Раді
Євро пи, Євро пейсь ко му Пар ла менті та Раді Міністрів Північних країн14. Так, уже
у 2010 р. ЮНІФЕМ звітує про те, що по над 90 країн світу впро ва д жу ють різні
ґен дерні бю д жетні ініціати ви (ҐБІ), які охоп лю ють гро ма дянсь ке суспільство,
уря ди і міжна родні ор ганізації15. Свідоцтвом мас штаб ності та кої ро бо ти в Європі
мо же слу жи ти при клад Євро пейсь кої ме режі з ґен дер но го бю д же ту, до скла ду
якої вхо дить 100 членів з 25 країн. Досвід цих країн до во дить, що ґен дер не бю д -
же ту ван ня сприяє по кра щен ню якості по слуг для на се лен ня, спря му ван ню бю д -
жет них ви т рат на кон крет но го спо жи ва ча, підви щен ню темпів еко номічно го роз -
вит ку те ри торій, ефек тив но му ви ко ри с тан ню на яв них ре сурсів. По чи на ю чи з
2000 р. до країн, що впро ва д жу ють ҐБІ, приєдна лись дер жа ви – нові чле ни ЄС і
ок ремі країни СНД. У таб лиці 1 по да ний спи сок країн, що здійсню ва ли різно -
манітні ґен дерні бю д жетні ініціати ви (ста ном на кінець 2012 р.) 

На прак тиці ба га то країн ре алізо ву ють ґен дерні бю д же ти в якості пілот них
про ектів. Зо к ре ма, про це на го ло шує Р. Шарп у за ключній до повіді на ра ди гру пи
ек с пертів із фінан су ван ня ґен дер ної рівності і роз ши рен ня прав і мож ли во с тей
жінок ООН, що відбу лась у м. Ос ло 4-7 ве рес ня 2007 р.17 У ок ре мих країнах такі
про ек ти до сяг ли знач них успіхів. На при клад, в Австрії. Бельгії, Ве ли ко бри танії,
Іспанії бу ли прий няті за ко ни, які спри я ли до сяг нен ню ґен дер ної рівності че рез
бю д жет ний про цес та впро ва д жен ню ґен дер но го бю д же ту ван ня на дер жав но му
рівні. У кожній країні ха рак тер ґен дер них бю д жет них ініціатив виз на чається
національ ни ми та регіональ ни ми чин ни ка ми, еко номічним роз вит ком, але ме та
ґен дер но го бю д же ту – зро би ти ґен дер ний підхід од ним із ба зо вих прин ципів у
політиці й еко номіці.

У ре зуль таті ре алізації низ ки ґен дер них бю д жет них ініціатив у різних країнах
світу вда ло ся сфор му ва ти серй оз ну те о ре тич ну і прак тич ну ба зу. Так, по чи на ю чи
з 1995 р. Се к ре таріатом бри тансь кої Співдруж ності націй, ря дом агентств си с те -
ми ООН, під керівництвом ЮНІФЕМ (за раз – струк ту ра Ор ганізації Об'єдна них
Націй з пи тань ґен дер ної рівності та роз ши рен ня прав і мож ли во с тей жінок
«ООН Жінки»), вклю ча ю чи Про гра му роз вит ку ООН (ПРО ОН), Міжна род ну ор -
ганізацію праці (МОП) і Євро пейсь ку еко номічну комісію ООН (ЄЕК ООН) роз -
ро би ли ба га то інстру ментів та ме то до логій, спря мо ва них на впро ва д жен ня цієї
стра тегії з ме тою спри ян ня до три ман ню прав лю ди ни, за без пе чен ню соціаль ної
інте г рації та рівності. У 2009 р. Ра да Євро пи до ру чи ла роз ро би ти посібник з
прак тич но го за сто су ван ня ґен дер но го бю д же ту ван ня, який став ши ро ко за сто со -
ву ва тись в ба га ть ох країнах18. Крім то го, до ре алізації різних ґен дер них бю д жет -
них ініціатив до лу ча ють ся різні суб’єкти політи ки (уряд, пар ла мен тарі, не уря дові
ор ганізації). Все це зу мов ле но різно манітністю ґен дер них бю д жет них ініціатив,
що за ле жить від політич но го рівня їх впро ва д жен ня, сту пе ня охоп лен ня кон крет -
них про блем та на прямків і бю д жет но го ета пу, на яко му во ни здійсню ють ся. А,
от же, во ни мо жуть прий ма ти різні фор ми. ҐБІ мо жуть бу ти спря мо вані на
збільшен ня чи пе ре роз поділ бю д жет них асиг ну вань, поліпшен ня якості ре сурсів,
пе ре роз поділ ре сурсів, зміну ти пу і якості дер жав ної політи ки й про грам. 
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Та ким чи ном, ґен дер не бю д же ту ван ня є «вер ши ною» всієї політич ної стра тегії
вра ху ван ня ґен дер ної про бле ма ти ки у публічній владі. Са ме то му ґен дер не бю д -
же ту ван ня ча с то ха рак те ри зу ють як про сто «якісне бю д же ту ван ня»19. На прак  тиці
во но оз на чає інте г ру ван ня ґен дер но го підхо ду в бю д же ти різних уп равлінь,
відділів та за кладів. Політич на во ля, підзвітність, на вчан ня підхо дам впро ва д жен -
ня ґен дер ної політи ки та на явність ґен дер но-де талізо ва них да них є пе ре ду мо ва ми
ґен дер но го пла ну ван ня бю д же ту. Та кий підхід має по тенціал об'єдна ти про цес
роз роб ки політи ки з про це сом фор му лю ван ня бю д же ту. Крім то го, ця тех но логія
здат на об'єдна ти інфор мацію, яктра диційно відо крем ле на од на від од ної, а са ме
інфор мацію про ґен дер ну рівність і інфор мацію про дер жавні фінан си.

Ос новні цілі впро ва д жен ня ґен дер них бю д жет них ініціатив це:
– роз ви ток си с те ми оцінки політи ки, про цесів ух ва лен ня рішень і роз -

поділу/ви ко ри с тан ня ре сурсів з ура ху ван ням ґен дер но го ас пек ту;
– спри ян ня роз робці і впро ва д жен ню ме ханізмів, що за без пе чу ють облік ґен -

дер но го ас пек ту при про ве денні бю д жет ної політи ки і фор му ванні бю д жетів;
– підви щен ня рівня участі всіх зацікав ле них сторін в про цесі роз поділу ре -

сурсів.
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Таб ли ця 1.
Країни, які здійсни ли ґен дерні бю д жетні ініціати ви (на 2012 р.)

(Да ний спи сок скла де но ав то ром за ма теріала ми посібни ка 
Се к ре таріату Бри тансь кої Співдруж ності16 та авт.).

Бот сва на 
Єги пет 
Замбія 
Зімбаб ве 
Кенія 
Ма в рикій 
Ма лаві 
Ма рок ко 
Мо замбік 
Намібія 
Нігерія 
ПАР 
Ру ан да 
Свазіленд 
Се не гал 
Тан занія 
Уган да

Бар ба дос
Беліз 
Болівія 
Бра зилія 
Ек ва дор 
Ка на да 
Мек си ка 
Пе ру 
Саль ва дор 
Сент-Кітс і
Невіс 
Спо лу чені
Шта ти 
Аме ри ки 
Чилі

Аф ганістан 
Бан г ла деш 
В'єтнам 
Ізраїль 
Індія 
Індо незія 
Кам бо д жа 
Ки тай 
Ла ос 
Ліван 
Ма лайзія 
Мон голія 
Не пал 
Па ки с тан 
Ре с публіка
Ко рея 
Таїланд 
Ту реч чи на 
Філіппіни 
Шрі-Лан ка 
Японія

Австрія 
Ал банія 
Бельгія  
Бол гарія 
Боснія і Гер -
це го ви на 
Данія  
Ес тонія 
Ірландія  
Іспанія 
Італія 
Латвія  
Лит ва  
Ма ке донія 
Німеч чи на 
Нор вегія 
Поль ща  
Сербія і Чор -
но горія 
Спо лу че не
Ко ролівство 
Угор щи на  
Фінляндія  
Франція 
Хор ватія 
Швей царія 
Швеція 
Шот ландія

Ав ст ралія 
Ва ну а ту  
Мар шал лові
ос т ро ви 
Па пуа-Но ва
Гвінея  
Са моа 
Со ло мо нові
Ос т ро ви,  
Ту ва лу  
Фіджі

Азер бай д жан 
Вірменія 
Грузія  
Ка зах стан  
Кир гиз стан  
Мол до ва  
Росія 
Та д жи ки с тан 
Турк менія 
Уз бе ки с тан 
Ук раїна



На прак тиці спро би впли ну ти на дер жавні бю д жетні асиг ну ван ня на ко ристь
роз вит ку ґен дер ної рівності за зви чай більш успішніші там, де є політич на во ля
що до до три ман ня рівності, і там, де ініціато ри ґен дер них бю д жетів ма ють при -
хиль ників в уряді чи в пар ла менті. Для за про ва д жен ня цьо го інстру мен ту на усіх
рівнях не обхідна роз роб ка нор ма тив но-пра во вої ба зи, роз роб ка вітчиз ня ної ме то -
до логії ґен дер но го бю д же ту ван ня та си с те ми по каз ників ґен дер но го аналізу бю д -
же ту. Та оскільки бю д жетні рішен ня завжди є політич ни ми, то най важ ливіше для
ґен дер них бю д жетів – фор му ван ня політич ної волі що до інте г ру ван ня ґен дер ної
рівності в пи тан ня бю д жет но го уп равління. 

Та ким чи ном, вра хо ву ю чи усі пе ре ва ги тех но логії  ґен дер но го бю д же ту ван ня,
цей ком по нент політич но го про це су має бу ти пред ме том ґен дер но го пла ну ван ня
бю д же ту в Ук раїні. Тим більше, що про цес впро ва д жен ня ґен дер них бю д жет них
ініціатив в Ук раїні три ває вже декілька років. На разі досвід прак тич ної ре алізації
ҐБІ на місце во му рівні зна хо дить ся на стадії уза галь нен ня та оцінки і по тре бує до -
дат ко вої дослідниць кої ува ги у май бут нь о му.

1. Бад лен дер Д. Ґен дер ные бю д же ты. По со бие для тре не ров / Бад лен дер Д. – Бра ти -
сла ва: Про грам ма раз ви тия ООН, 2005. – 141 с. 2. Villagуmez E. Gender responsive
Budgets: issues, good Practices and policy options. Regional Symposium on Mainstreaming
Gender into Economic Policies, 2004. [Еле к трон ний ре сурс] / E. Villagуmez. – Ре жим до -
сту пу: http://www.unece.org/oes/gender/documents/gender.2004.grb.pdf. 3. Elson D. Gender
Budget Initiative. Background Papers, London: Commonwealth Secretariat, 1999 [Еле к трон -
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php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=resources/by-theme-issue/pub-
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budgeting&Itemid=566 6. Sharp R. Budgeting for equity: gender budget initiatives within a
framework of performance oriented budgeting / R. Sharp. – N. Y. : United Nations Develop -
ment Fund for Women (UNIFEM), 2003. – 86 p. 7. Га ра щен ко С.В. Ґен дер не бю д же ту ван -
ня як скла до ва політич них ме ханізмів спри ян ня за без пе чен ню рівності жінок та чо -
ловіків / С.В. Га ра щен ко // На укові За пи с ки На УК МА. – Т. 82. – К. : Вид. дім «Києво-
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підви щен ня ефек тив ності офіційної до по мо ги з ме тою роз вит ку [Еле к трон ний ре сурс]
/ Ки се ль о ва О. – Ре жим до сту пу: http://lsi.net.ua/files/MinistryTrainingManual.pdf 9. Ло -
ба но ва Л. Ґен дерні стра тегії ста ло го роз вит ку Ук раїни / Ло ба ноїа Л.  / за ред. Л. С. Ло -
ба но вої. – К.: Фенікс, 2004. – 432 с. 10. Ро ма нюк О. По тенціал Ук раїни та йо го ре алі -
зація. Аналітич ний звіт Міжна род но го цен т ру пер спек тив них досліджень / Ро ма -
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Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting [Еле к трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу: http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=3 12. Ло ба -
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ists on gender budgeting (EG-S-GB) /Directorate General of Human Rights [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gen-
der-mainstreaming/EG-S-GB(2004)RAPFIN_en.pdf 14. Га ра щен ко С. Ґен дер не бю д же ту -
ван ня в Ук раїні /Га ра щен ко С., Іваніна Т., Ма ли няк В. – К.: Фонд ім. Фрідріха Ебер та,
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Budgets: A Practitioners’s Guide to Understanding and Implementing Gender Responsive
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жим до сту пу: http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BFBF5
9912-40C3-47A6-89C2-F3E5A0EA9B74%7D_Engendering%20Budgets%20final%
20doc.pdf 17. Sharp R. Gender Responsive Budgets (GRB’s) Have a Place in Financing
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Division for the Advancement of Women, Oslo, 4-7 September 2007 [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.un.org/womenwatch/daw/  18. Quinn Sheila. Gender
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В. О. ВА РИНСЬ КИЙ

КОН ЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬ НО ГО КАПІТА ЛУ П’ЄРА БУРДЬЄ

Роз кри то сутність соціаль но го капіта лу за кон цепцією фран цузь ко го дослідни ка
П’єра Бурдьє. Порівню ють ся підхо ди Бурдьє з кон цепціями інших дослідників соціаль -
но го капіта лу. Соціаль ний капітал ха рак те ри зується як про дук том суспільно го ви роб -
ництва, ма теріаль них і кла со вих прак тик, засіб до сяг нен ня гру по вої солідар ності.

Клю чові сло ва: соціаль ний капітал, П. Бурдьє, соціальні зв’яз ки, кон вер тація
капіталів.

Ва рин ский В. А. Кон цеп ция соціаль но го ка пи та ла Пье ра Бур дье
Рас кры та сущ ность со ци аль но го ка пи та ла, из ло жен ная в кон цеп ции фран цуз ско го

ис сле до ва те ля Пье ра Бур дье. Срав ни ва ют ся под хо ды Бур дье с кон цеп ци я ми дру гих ис -
сле до ва те лей со ци аль но го ка пи та ла. Со ци аль ный ка пи тал ха рак те ри зу ет ся как про -
дукт об ще ст вен но го про из вод ст ва, ма те ри аль ных и клас со вых прак тик, сред ст во до -
сти же ния груп по вой со ли дар но с ти.

Клю че вые сло ва: со ци аль ный ка пи тал, П. Бур дье, со ци аль ные свя зи, кон вер та ция
ка пи та лов.

Varynskkiy Vladyslav. Concept of social capital Pierre Bourdieu
The essence of social capital outlined in the concept of the french explorer Pierre

Bourdieu. Bourdieu approaches are compared with the concepts of other researchers of social
capital. Social capital is characterized as a product of social production, material and class
practices, means of achieving group solidarity.

Key words: social capital, Pierre Bourdieu, social networks, conversion of capital.

Політо логічний кон цепт соціаль но го капіта лу нині є од ним із пріори тет них
на прямків досліджень, по за як цей фе но мен доз во ляє ви я ви ти про дук тивність ре -
сур су соціаль них зв'язків, здат них ви с ту па ти ка таліза то ром ефек тив ності еко -
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номічної дії, політич ної мобілізації та гро мадсь ко го кон тро лю за діяльністю
соціаль них інсти тутів суспільства навіть за умов, ко ли соціальні інсти ту ти транс -
фор му ють ся чи за зна ють си с тем ної кри зи. Цим по яс нюється знач ний дослідниць -
кий інте рес до кон цепції соціаль но го капіта лу.

Хоч по гля ди П. Бурдьє не є «білою пля мою» вітчиз ня ної на ук ти, про те влас не
політо логічний аналіз йо го підходів до соціаль ноо капіта лу прак тич но відсутній.
Се ред дослідників цьо го ас пек ту відзна чи мо Г. С. Бек ке ра, М. Фре ма, С. Си соєва
та ін.

Ме тою на шо го досліджен ня є політо логічний аналіз по глядів Бурдьє що до
соціаль но го капіта лу, по каз відмінно с тей на уко вих по зицій цьо го мис ли те ля від
підходів інших дослідників про бле ма ти ки.

Від ча су по яви соціаль но го капіта лу як са мостійно го інстру мен та ос мис лен -
ня соціаль них про цесів, йо го кон цепція інтер пре ту ва ла ся та пе ре ос мис лю ва ла ся,
і нині співісну ють кон ку ру ючі підхо ди до виз на чен ня при ро ди, форм і ком по -
нентів соціаль но го капіта лу. Се ред за рубіжних дослідників соціаль ний капітал
виз на чається і як дружні, ви роб ничі та ін. кон так ти, че рез які осо ба от ри мує мож -
ливість ви ко ри с то ву ва ти свій фінан со вий та людсь кий капітал (Р. Берт), і як ха -
рак те ри с ти ки соціаль ної ор ганізації, що вклю ча ють ме режі, нор ми та соціаль ну
довіру, котрі спри я ють ко ор ди нації та ко о пе рації в інте ре сах суспільної ме ти
(Р. Пат нем). 

П. Бурдьє – ви нят ко во ба га то вимірний дослідник: анархіст, ан ти гло баліст,
відо мий бун тар, і у той же час йо го кон сал тин го ви ми по слу га ми ко ри с ту ва ла ся
кор по рація Коdak, а Міністер ст во освіти Франції за мо ви ло ака демічний підруч -
ник зі соціології. Мис ли тель за про по ну вав по нят тя «соціаль ний капітал» у
1983 р. у статті «Фор ми ка пи та лу». Йо го підхід до соціаль но го капіта лу особ ли -
вий, по за як ба зується на роз гляді ос тан нь о го як соціаль них зв’язків, які мо жуть
ви с ту па ти ре сур сом от ри ман ня ви год; ак цент ро бить ся на ди наміці соціаль но го
капіта лу, йо го здат ності до кон вер тації в інші фор ми капіта лу – сим волічний, еко -
номічний, куль тур ний.

За Бурдьє, соціаль ний капітал є про дук том суспільно го ви роб ництва, ма -
теріаль них і тим са мим кла со вих прак тик, за со бом до сяг нен ня гру по вої солідар -
ності. У та ко му ро зумінні соціаль ний капітал ви с ту пає не тільки і не стільки при -
чи ною еко номічних ви год, скільки про явом соціаль но-еко номічних умов і об ста -
вин; він є гру по вим ре сур сом і не мо же бу ти виміря ний на індивіду аль но му рівні.
Зв'яз ки між еко номічним роз вит ком суспільства та розміром су куп но го соціаль -
но го капіта лу опо се ред ко вані політич ним ла дом, релігійни ми тра диціями,
доміну ю чи ми цінно с тя ми. Послідо вни ки ж Бурдьє нині ви ко ри с то ву ють в ос нов -
но му якісні, ет но графічні та істо ричні ме то ди оцінки соціаль но го капіта лу
спільнот.

За Бурдьє капітал (за леж но від сфе ри функціону ван ня) має три іпо стасі:
1) еко номічний капітал (кон вер тується в гроші, інсти туціоналізується у формі
пра ва влас ності); 2) куль тур ний капітал (інсти туціоналізо ва ний у формі освітніх
кваліфікацій); 3) соціаль ний капітал (ут во ре ний соціаль ни ми зо бов'язан ня ми
(«зв'яз ка ми»); за пев них умов кон вер тується в еко номічний капітал і мо же бу ти
інсти туціоналізо ва ний, напр., у формі ари с то кра тич но го ти ту лу)1.

На дум ку Бурдьє, соціаль ний капітал є су купністю ре аль них або по тенційних
ре сурсів, пов'яза них із во лодінням стійкою ме ре жею більш-менш інсти -
туціоналізо ва них відно син взаємно го знай ом ст ва і виз нан ня – інши ми сло ва ми, з
член ст вом у групі. Ос тан ня дає своїм чле нам опо ру у ви гляді ко лек тив но го
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капіта лу, «ре пу тації», що доз во ляє їм от ри му ва ти кре ди ти в усіх зна чен нях цьо го
сло ва. Ці відно си ни мо жуть існу ва ти тільки в прак тич но му стані, у формі ма -
теріаль но го та/або сим волічно го обміну, який сприяє їх підтримці. Во ни та кож
мо жуть бу ти оформ лені соціаль но та га ран то вані за галь ним ім'ям (ім'ям сім'ї, кла -
су, пле мені, шко ли, партії то що) або цілим на бо ром актів, що інсти туціоналізу -
ють, по кли кані од но час но фор му ва ти й інфор му ва ти тих, хто че рез них про хо -
дить; у цьо му ви пад ку во ни більш-менш ре аль но при во дять ся в дію, а потім
підтри му ють ся та кон тро лю ють ся в про цесі обміну. За сно вані на стійких ак тах
ма теріаль но го та сим волічно го обміну, ви ник нен ня та підтрим ка яких пе ред ба чає
підтвер д жен ня близь кості, во ни та кож ча ст ко во не зво дять ся до об'єктив них
відно син близь кості у фізич но му (ге о графічно му) або навіть в кон крет но му еко -
номічно му та соціаль но му про сторі. От же, з точ ки зо ру Бурдьє, соціаль ний капі -
тал є су купністю ре сурсів, до ступ них індивіду за вдя ки йо го соціаль ним зв'яз кам;
ці зв'яз ки – про дукт діяль ності з фор му ван ня і відтво рен ня соціаль них відно син.

Та ким чи ном, об сяг соціаль но го капіта лу, який є у роз по ря д женні осо би, за -
ле жить від розміру ме режі зв'язків, які во на мо же ефек тив но мобілізу ва ти, об ся -
гу капіта лу (еко номічно го, куль тур но го чи сим волічно го), яким, у свою чер гу, во -
лодіє ко жен із тих, хто пов’яза ний з осо бою. Це оз на чає, що хоч соціаль ний
капітал не зво дить ся до еко номічно го та куль тур но го капіталів аген та (гру пи
пов'яза них із ним агентів), він ніко ли не за ли шається повністю не за леж ним від
цих форм капіта лу, по за як обміни, які по ро д жу ють взаємне виз нан ня, при пу с ка -
ють підтвер д жен ня де я ко го мініму му об'єктив ної од норідності, і оскільки він
(соціаль ний капітал) здійснює муль типліка тив но вплив на капітал, яким вже во -
лодіє пев ний агент. При бу ток, при не се ний у ре зуль таті член ст ва у груп, ле жить в
ос нові солідар ності, яка ро бить мож ли вим її от ри ман ня. Це не оз на чає, що аген -
ти свідо мо пе ресліду ють ме ту от ри ман ня при бут ку як та ко го, навіть як що мо ва
йде про клу би для об ра них, ор ганізо вані са ме для кон цен т рації соціаль но го
капіта лу, а в ре зуль таті от ри му ва ти по вну ви го ду від муль типліка тив но го ефек ту
кон цен т рації та зберіга ти при бу ток від член ст ва у них (ма теріаль ну – як, скажімо,
всі ви ди по слуг, які при но сять ко рисні знай ом ст ва, і сим волічну – на при клад,
при бу ток від зв'яз ку з рідкісною, пре стиж ної гру пою).

Бурдьє звер тає ува гу, що існу ван ня ме режі зв’язків не є чи мось при род ним, чи
скон ст руй о ва ним раз і на завжди у ре зуль таті пер вин но го ак ту інсти туціоналізації
та пред став ле не (як у ви пад ку зі сімей ною гру пою) ге не а логічним виз на чен ням
ро дин них зв’язків, що ха рак те ри зу ють пев не соціаль не ут во рен ня. Ці зв'яз ки є
про дук том пер ма нент ної ро бо ти з інсти туційно го оформ лен ня, клю чові мо мен ти
яко го по зна ча ють ся відповідни ми об ря да ми інсти туціоналізації (ча с то невірно
опи су вані як об ря ди, пов'язані зі зміною соціаль но го ста ту су). Ме режі зв'язків не -
обхідні для по бу до ви дов го т ри ва лих, ко рис них зв’язків, що доз во ляє збе рег ти ма -
теріаль ний чи сим волічний при бу ток.

Бурдьє виз на чав кон цепт соціаль но го капіта лу як аг ре гацію дійсних чи по -
тенційних ре сурсів, пов'яза них із вклю чен ням до міцних ме ре же вих або більш-
менш інсти туціоналізо ва них відно си ни взаємних зо бов'язань або виз нань. Йо го
ба чен ня інстру мен таль не й зо се ре д же не на ко ристі, яку індивіди на ко пи чу ють,
постійно бе ру чи участь у гру пах із ме тою ство рен ня де я ко го ре сур су. Пе ре ва га,
аку му ль о ва на за вдя ки член ст ву в групі, є, за Бурдьє, ба зи сом мож ли вої солідар -
ності. Соціаль на ме ре жа спер шу по вин на бу ти скон ст руй о ва на че рез інсти -
туціалізацію гру по вих взаємодій, які ви ко ри с то ву ють ся як надійне дже ре ло
інших ре сурсів. З виз на чен ня Бурдьє вип ли ває, що, по-пер ше, соціальні взаєми ни
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самі по собі відкри ва ють індивідам до ступ до ре сурсів асоціації або гру пи, а по-
дру ге, якість соціаль но го капіта лу виз на чається якістю цих ре сурсів.

Та кий підхід зни жує зна чен ня всіх форм еко номічно го капіта лу, що виз на -
чається як на ко пи че ний людсь кою пра цею, по за як че рез соціаль ний капітал ак то -
ри мо жуть от ри му ва ти пря мий до ступ до еко номічних ре сурсів (бра ти суб сидії,
за хи ща ти рин ки і т. д.). Во ни та кож мо жуть збільшу ва ти свій куль тур ний капітал
че рез кон так ти з індивіда ми, йо го втілю ють (ак то ра ми, ху дож ни ка ми та ін.), або з
ек с пер та ми. Стає мож ли вим інте г ру ван ня лю дей у певні інсти ту ти до по мо гою
цінних «вірчих гра мот» – дип ломів і сер тифікатів (тоб то, інсти туціалізація людсь -
ко го капіта лу).

Із виз на чен ня Бурдьє вип ли ває, що на ро щен ня соціаль но го капіта лу зни жує
зна чимість капіта лу еко номічно го. Не існує про цесів, які роз ви ва ють од но час но
обидві ці фор ми, – кож на з них має влас ну ди наміку. У порівнянні з еко номічним
обміном, соціаль ний обмін ха рак те ри зується мен шою про зорістю та більшою не -
виз на ченістю. На при клад, транс акції, що вклю ча ють соціаль ний капітал, мож на
оха рак те ри зу ва ти не виз на че ни ми зо бов'язан ня ми, роз ми ти ми ча со ви ми кор до на -
ми і ймовірним по ру шен ням взаємних очіку вань. Од нак, як би соціаль ний обмін
був більш чітким і зро зумілим, то мо ва ве ла ся б про рин кові відно си ни. Досі за -
ли ша ють ся не яс ни ми мо ти ви обміну соціаль ним капіта лом. 

Бурдьє, як і Ко ул мен, підкрес лю ва ли «не вло вимість» соціаль но го капіта лу
порівня но з інши ми фор ма ми капіта лу. У той час як еко номічний капітал ле жить
на банківських ра хун ках, а людсь кий капітал зо се ре д же ний в го ло вах лю дей,
соціаль ний капітал при та ман ний соціальній струк турі взаємодій. Соціаль ний
капітал – ре сурс, який ак тор постійно по ви нен співвідно си ти зі своїм ото чен ням.
Індивід має соціаль ний капітал що до інших, і ці інші по винні дійсно бу ти дже ре -
ла ми за до во лен ня йо го по треб.

М. Фрем за ува жує, що Бурдьє ви ко ри с то вує по нят тя соціаль ний капітал для
то го, щоб про аналізу ва ти ме ханізми відтво рен ня соціаль ної нерівності в
капіталістич но му суспільстві, а про ве де ний ним аналіз соціаль но го капіта лу доз -
во ляє зро зуміти, як по всяк денні сімейні та дружні відно си ни при зво дять до ви -
ник нен ня та відтво рен ня соціаль ної нерівності. За М. Фре мом, досліджен ня
нерівномірно го роз поділу соціаль но го капіта лу в суспільстві ро бить мож ли вим
зро зуміти кон текст існу ван ня індивіду аль ної бідності, яку прий ня то вва жа ти при -
род ною і не ми ну чою2.

П. Бур дье розійшов ся у по гля дах із ще од ним ос но во по лож ни ком кон цепції
соціаль но го капіта лу – аме ри кансь ким політо ло гом Р. Пат не мом що до спря му -
ванн ня впли ву соціаль но го капіта лу на еко номічні та суспільні про це си. Як що
Пат нем виз на чив соціаль ний капітал як особ ли вості суспільно го жит тя (ме режі,
нор ми і довіра), які доз во ля ють учас ни кам діяти спільно більш ефек тив но для до -
сяг нен ня спільних цілей, а влас не вплив соціаль но го капіта лу роз гля дав як ве ли -
чи ну по зи тивн3, то Бурдьє звер тав ува гу на уко во го співто ва ри ст ва на спо со би не -
га тив но го впли ву соціаль но го капіта лу.

Бурдьє звер тає ува гу як на ма теріаль ний до ста ток лю дей із ви со ким соціаль -
ним ста ту сом, так і їх більшу поінфор мо ваність, ве ликі ре сур си і мож ли вості
підтри му ва ти свою соціаль ну пе ре ва гу. Соціальні зв'яз ки во лодіють ре аль ною
вартістю, по за як за без пе чу ють до ступ до гар ної ро бо ти, хо ро шо го універ си те ту,
до му то що. Індивіди, поз бав лені та ких зв'язків і мож ли во с тей, не мо жуть пре тен -
ду ва ти на от ри ман ня ви щої освіти та ви со ко оп ла чу ва ної ро бо ти, то му відтво рю -
ють свою бідність і низь кий соціаль ний ста тус. Та ким чи ном, соціальні зв'яз ки за
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Бурдьє – ре сурс, який по лег шує од ним індивідам до ступ до ре ш ти ре сурсів і поз -
бав ляє цьо го до сту пу інших індивідів. Роз поділ ре сурсів за леж но від соціаль них
зв'язків індивідів, роз чи не ний у по всяк ден них сто сун ках, мож на вва жа ти ме -
ханізмом нав'язу ван ня гру по вих норм, що зміцнює привілей о ва ний ста тус
соціаль ної еліти.

Порівню ю чи підхо ди до соціаль но го капіта лу Бурдьє та ще од но го із ос но во -
по лож ників кон цепції соціаль но го капіта лу – Дж. Ко ул ма на, аме ри кансь кий
дослідник Дж. Філд за зна чив: «Бурдьє постійно по вер тав ся до те зи, що привілей -
о вані осо би с тості підтри му ють своє ста но ви ще, ви ко ри с то ву ю чи свої зв'яз ки се -
ред ін. привілей о ва них осіб. По гляд Ко ул ма на гостріший, він на по ля гав на важ -
ли вості зв'язків, як для ок ре мих лю дей, так і ко лек тивів, привілей о ва них або
ущімле них. Од нак по гляд Ко ул ма на наївно оп тимістич ний, бо як суспільне бла го,
соціаль ний капітал май же повністю виз на чається йо го функціями, ство рю ю чи
низ ку норм і санкцій, які доз во ля ють лю дям співпра цю ва ти за ра ди от ри ман ня
взаємних ви год, і при най мен ших ви т ра тах3. Бурдьє ви ко ри с то вує цей кон цепт на -
впа ки, висвічу ю чи ли ше «тем ну сто ро ну» для ма ло за без пе че них верств на се лен -
ня, і світлу – для привілей о ва них»4.

Бурдьє роз гля дав соціаль ний капітал як індивіду аль ну ха рак те ри с ти ку5. На
йо го дум ку, соціаль ний капітал, на відміну від гро шо во го, зро с тає у міру ви ко ри -
с тан ня. При цьо му темп відтво рен ня соціаль но го капіта лу на індивіду аль но му
рівні по зи тив но за ле жить від на ко пи че но го у суспільстві в ціло му рівня соціаль -
но го капіта лу. Зо к ре ма, Бурдьє вва жає, що розмір відтво рен ня соціаль но го капіта -
лу виз на чається особ ли во с тя ми се ре до ви ща на ко пи чен ня, у т.ч. розміром,
соціаль ної ме режі. Та ким чи ном, з точ ки зо ру Бурдьє, ви роб ництво соціаль но го
капіта лу ви ма гає й інших ре сурсів (чи інших форм капіта лу), та ких як тим ча сові
та ма теріальні ви т ра ти. От же, ті, хто во лодіє ве ли ким об ся гом капіта лу інших
форм, ма ють більше мож ли во с тей фор му ва ти соціаль ний капітал. Та кий по гляд
доз во лив сфор му ва ти роз гляд соціаль но го капіта лу на індивіду аль но му (мікро-)
рівні. У той же час Р. Пат нем роз ши рив по нят тя соціаль но го капіта лу до зв'яз ку з
гро ма дянсь кою ак тивністю в спільно тах, містах і країнах, ро зуміє соціаль ний
капітал як ре зуль тат швид ше гру пи, ніж ок ре мо го індивіда6.

Мож на по го ди ти ся з Бурдьє, що ча с то більш еко номічно бла го по лучні чле ни
суспільства во лодіють ви щим зна чен ням соціаль но го капіта лу, про те еко номічне
бла го по луч чя аген та, ймовірно, не є єди ною умо вою зро с тан ня йо го соціаль но го
капіта лу, так як кон цепція соціаль но го капіта лу не мо же роз гля да ти ся у відриві
від суспільства. Ви го ди, про які йде мо ва з по чат ку ство рен ня кон цепції соціаль -
но го капіта лу, мо жуть бу ти от ри мані тільки в ре зуль таті взаємодії в рам ках
суспільства, про що го во рив Пат нем.

На пе ре ко нан ня Бурдьє, відтво рен ня соціаль но го капіта лу пе ред ба чає без пе -
рерв ну ро бо ту що до вста нов лен ня соціаль них зв'язків, серії обмінів, під час яких
виз нан ня постійно підтвер д жується. Ця ро бо та, що при пу с кає ви т ра ти ча су та
сил, а от же (пря мо чи опо се ред ко ва но), й еко номічно го капіта лу, не при но сить
при бут ку і навіть не помічається, до по ки во на не підкріплюється особ ли вою ком -
пе тенцією (знан ням ге не а логічних і ре аль них зв'язків, а та кож на вич ка ми їх ви ко -
ри с тан ня то що) і дис по зицією до на бут тя й ут ри ман ня цієї ком пе тенції, які самі є
невід'ємни ми ча с ти на ми цьо го капіта лу. Це один із чин ників, що по яс ню ють, чо -
му при бут ковість праці з на ко пи чен ня та підтрим ки соціаль но го капіта лу
збільшується про порційно за галь но му розміру капіта лу. По за як соціаль ний
капітал, що вип ли ває з тих чи інших відно син, знач но більший у ви пад ку, як що
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лю ди на – суб'єкт цих відно син – ще д ро наділе на капіта лом (на сам пе ред, соціаль -
ним, але й куль тур ним, еко номічним), то влас ни ки ус пад ко ва но го соціаль но го
капіта лу, сим волізо ва но го відо мим ім'ям, мо жуть пе ре тво рю ва ти всі свої ви пад -
кові знай ом ст ва на три валі зв'яз ки7.

Кож на гру па, за аналізом Бурдьє, має свої більш-менш інсти туціоналізо вані
фор ми де ле гу ван ня прав, що доз во ляє їй кон цен т ру ва ти весь об сяг соціаль но го
капіта лу, що ле жить в ос нові існу ван ня гру пи (в пер шу чер гу сім'ї або нації, але
та кож асоціації або партії), в ру ках од но го аген та або не ве ли кої гру пи агентів і
наділя ти їх по вно ва жен ня ми пред став ля ти всю гру пу, по вно прав но діяти і ви с ту -
па ти від її імені. Во ни, от же, мо жуть за до по мо гою подібно го ко лек тив но го
капіта лу ре алізо ву ва ти владні відно си ни, не порівнянні з осо би с тим вне ском
агента8.

Мож ливість кон вер тації різних типів капіта лу слу жить ос но вою стра тегій,
спря мо ва них на за без пе чен ня відтво рен ня капіта лу за до по мо гою пе ре тво рень,
що мінімізу ють ви т ра ти та втра ти, з яки ми пов'яза не са ме пе ре тво рен ня (при кон -
крет но му стані відно син соціаль ної вла ди). Бурдьє за ува жує про мож ливість ди -
фе ренціюва ти різні ти пи капіта лу за леж но від їхньої здат ності до відтво рен ня
або, точніше, в за леж ності від то го, наскільки лег ко во ни пе ре да ють ся (тоб то з
яки ми ви т ра та ми та наскільки яв но чи при хо ва но). Об сяг ви т рат і ступінь відкри -
тості, як пра ви ло, зміню ють ся у зво ротній про порції. Все, що до по ма гає при хо ву -
ва ти еко номічний ас пект, як пра ви ло, та кож збільшує ри зик втра ти (особ ли во у
разі пе ре дачі капіта лу між по коління ми). Та ким чи ном, за Бурдьє, неспівмірність
різних типів капіта лу ве де до ви со ко го сту пе ня не виз на че ності різних типів
транс акцій між їх влас ни ка ми. Ана логічно, про го ло ше на відмо ва від роз ра хунків
і га рантій, що ха рак те ри зує обміни, націлені на ви роб ництво соціаль но го капіта -
лу у формі більш-менш дов го ст ро ко вих зо бов'язань (обміни по да рун ка ми, по слу -
га ми, візи та ми і т. д.), не ми ну че тяг не за со бою ри зик зіткну ти ся з не вдячністю, з
відмо вою від виз нан ня не га ран то ва них боргів, які та кий вид обміну по кли ка ний
по ро д жу ва ти. І відповідно, ви со кий ступінь при хо ва ності в пе ре дачі куль тур но го
капіта лу має той не долік (на до да ток до вла с ти вим йо му ри зи кам втра ти), що ака -
демічна кваліфікація – йо го інсти туціоналізо ва на фор ма – мо же не пе ре да ва ти ся
(подібно ари с то кра тич но го ти ту лу) і не бу ти пред ме том до мо вле ності (подібно
акціям або па ям).

Про налізу вав ши те орію соціаль но го капіта лу, ви кла де ну Бурдьє, ми сприй -
маємо її як су час ний інстру мен тарій вив чен ня суспільно-політич них про цесів.
Не зва жа ю чи на де я ку терміно логічну нечіткість, сам кон цепт соціаль но го капіта -
лу відкри ває пе ред дослідни ка ми ва гомі на укові пер спек ти ви. Соціаль ний капітал
як підхід зна хо дить ся на стадії кри с талізації ме то до логічної ос но ви. Скла да ю чись
із різних на уко вих на прямків, те орії соціаль но го капіта лу, у то му числі й підхід
Бурдьє, доз во ля ють про аналізу ва ти фор ми і наслідки соціаль них відно син, довіру
до ор ганів вла ди та до не політич них інсти тутів, соціальні ме режі та якість жит тя. 
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О. П. МОС КА ЛЕН КО

ДО СЯГ НЕН НЯ РІВНО ВА ГИ ІНТЕ РЕСІВ В ПОЛІТИЦІ 
ЗА ДО ПО МО ГОЮ КОМ ПРОМІСІВ

Дослідже но зна чен ня ком промісу в су часній політиці, за зна че но умо ви, які спри я -
ють до сяг нен ню рівно ва ги інте ресів різних політич них суб'єктів, на ве де но при кла ди
відо мих політич них ком промісів у світі, їх ви ди, виз на че но по зи тивні і не га тивні
наслідки політич них ком промісів, за зна че но прин ци пи, які важ ливі для по шу ку ком -
промісів.

Клю чові сло ва: конфлікт, пе ре го во ри, ком проміс, кон сен сус, пакт, політичні уго ди,
рівно ва га.

Мос ка лен ко О.П. До сти же ние рав но ве сия ин те ре сов в по ли ти ке с по мо щью
ком про мис сов 

Ис сле до ва но зна че ние ком про мис са в со вре мен ной по ли ти ке, обо зна че но ус ло вия,
ко то рые со дей ст ву ют до сти же нию рав но ве сия ин те ре сов раз ных по ли ти че с ких субъ -
ек тов, на ве де но при ме ры из ве ст ных по ли ти че с ких ком про мис сов в ми ре, их ви ды, оп ре -
де ле но по зи тив ные и не га тив ные след ст вия по ли ти че с ких ком про мис сов, обо зна че но
прин ци пы, ко то рые важ ны для по ис ка ком про мис сов.

Клю че вые сло ва: кон фликт, пе ре го во ры, ком про мисс, кон сен сус, пакт, по ли ти че с -
кие до го во ра, рав но ве сие.

Moskalenko Olga. The compromise like way towards a balance of interests in politics 
The compromise in modern politics is researched in this article. There are determined

conditions, which helped reaching of balance between interests of different political subject.
The author to cite as an example famous political compromise in world, their types. There are
analyzed positive and negative consequences of political compromise. The principals, which
are important for reaching of compromise also are defined in this article.

Key words:

Най кра щою фор мою по до лан ня розбіжно с тей з пи тань до сяг нен ня рівно ва ги
у про цесі підго тов ки ком промісу є відкри тий обмін дум ка ми. Не при пу с ти ми ми є
такі ком проміси, що роз гля да ють ся як наслідок слаб кості і ве дуть до но вих ви мог
по сту пок. Здатність до не обхідних ком промісів є однією з пе ре ду мов життєздат -
ності груп, ко лек тивів, спільнот, а за со би їх до сяг нен ня і фор ми ре алізації ви с ту -
па ють як один з го ло вних кри теріїв політич но го жит тя. При чи на ми роз ри ву ком -
промісних угод частіше бу ває та кий по во рот однієї зі сторін у змісті її діяль ності,
що на дає співробітництву з нею ха рак те ру відмо ви від влас них прин ципів або
спроб роз ши ри ти їх до не при пу с ти мих для дру гої сто ро ни по сту пок1.

515Юридичні і політичні науки

© МОС КА ЛЕН КО Оль га Петрівна – стар ший ви кла дач ка фе д ри гло балісти ки,
політо логії та міжна род них ко мунікацій Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит -
ку лю ди ни «Ук раїна»



До умов, що спри я ють ре гу лю ван ню і вирішен ню політич них конфліктів,
відно сять співвідно шен ня сил про ти бор чих сторін, а та кож виз нан ня ни ми про це -
ду ри пе ре го ворів як спо со бу ви роб лен ня взаємо прий нят них рішень. Од нак, по зи -
тив ний ре зуль тат мож ли вий тільки у то му ви пад ку, як що суб'єкти конфлікту ви -
яв ля ють політич ну во лю, при пу с ка ють схильність до ком промісів та здатність ве -
с ти пе ре го во ри; взаємне з'ясу ван ня по зицій сторін; ви яв лен ня рівня кон фрон -
таційних до ма гань; зна хо д жен ня не кон фрон таційно го по ля (йо го цінно с тей, зо ни
взаємних по сту пок); ви яв лен ня умов ком промісу; ви яв лен ня пред ме ту взаємних
по сту пок з ме тою по слаб лен ня конфлікту; виз нан ня за ходів і форм га рантії до сяг -
ну тої уго ди2. 

Крім то го, умо вою успішних пе ре го ворів є вста нов лен ня взаємо прий нят них:
а) мо ви пе ре го вор но го спілку ван ня на прин ци пах стри ма ності і праг нен ня зро -
зуміти опо нен та; б) ри ту алів пе ре го вор но го спілку ван ня. Тільки після то го, як
сто ро ни вник нуть в по зиції один од но го, зро зуміють стиль ар гу мен тації парт не ра
в про цесі пе ре го ворів поч нуть бу ти ви ди ми ми мож ливі рішен ня про бле ми, кон ту -
ри ком промісів.

По нят тя «ком проміс» в політиці не но ве і трак тується як по ступ ка де я ких ви -
мог, відмо ва від ча с ти ни влас них ви мог на ко ристь уго ди з іншою партією, дер -
жа вою і т.д. У та ко му трак ту ванні ком проміс ви с ту пає як ме тод пом'як шен ня про -
тиріч, що за го ст ри ли ся. Про те гли бин ний сенс цьо го по нят тя і ба гат ше, і
складніше. Ком проміс вклю чає такі оз на ки як зби ран ня, об'єднан ня, співпра цю
взаємодіючих сторін та де які ха рак те ри с ти ки взаємно го про ти бор ст ва,
конфліктності, які про яв ля ють ся у відно си нах між ни ми. Ком проміс ха рак те ри зує
суть мир но го ре гу лю ван ня конфлікту, оскільки орієнто ва ний на ви клю чен ня йо го
на силь ниць ких форм, на зни жен ня інтен сив ності. Більше то го, він оз на чає істотні
пе реміщен ня в по зиціях конфлікту ю чих сторін, оскільки, по спра вед ли во му за -
ува жен ню Р. Аро на, «врешті-решт по го д жу ва ти ся на ком проміс – оз на чає ча ст ко -
во виз на ти спра вед ливість чу жих ар гу ментів, зна хо ди ти рішен ня, прий нят не для
усіх»3.

Ком проміси є або ре зуль та том рівно ва ги сил, ви му ше ни ми уго да ми, або ре -
зуль та том свідо мо го ви бо ру, тоб то до б ровільни ми. Про те гро мадські гру пи, особ -
ли во політичні ор ганізації праг нуть до пе ре мо ги і па ну ван ня над су про тив ни ком.
Як що суспільство не де мо кра тич не, то політич ний устрій праг не до то таль но го
усу нен ня су про тив ни ка – до йо го фізич но го зни щен ня. У де мо кра тич но му
суспільстві пе ре мо га по своєму ха рак те ру є політич ною, її ре зуль та ти ча ст ко во
відповіда ють інте ре сам су про тив ни ка, а то му во на більшою чи мен шою мірою є
ком промісом.

При род но, що рівно ва га, яка до ся гається за до по мо гою політич но го ком -
промісу, є рух ли вою, во на постійно ко ли вається, по ру шується і віднов люється.
Так, з точ ки зо ру В. Ал ту хо ва, та ка рівно ва га, тоб то ком проміс, скла дає ос но ву
стабільно го, стійко го роз вит ку.

Схильність до ком промісів э однією з особ ли во с тей лібе раль них де мо кратій
За хо ду, хо ча функціональ на роль ком промісів в умо вах де мо кратії роз ви не них
країн не од но знач на: з однієї сто ро ни не без печ на надмірна при хильність іде ям
(не прий нят тя ком промісів), а з ду гої – праг нен ня до них.

Слід підкрес ли ти, що ви раз не праг нен ня до ком промісів про яв ляється в діяль -
ності ос нов них влад них інсти тутів – уря ду, пар ла мен ту, а нерідко і у взаємовідно -
си нах між ни ми, а оскільки функціону ван ня пар ла ментсь кої де мо кратії ба зується
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на прин ципі більшості, го нит ва за ним нерідко стає нав'яз ли вою ідеєю ба га ть ох
урядів і про уря до вих фракцій в пар ла менті. От же, по шук більшості потрібний,
без чо го не мож на прий ня ти жод но го відповідаль но го рішен ня. Ком промісом є
ство рен ня пар ла ментсь кої більшості, фор му ван ня ко аліційно го уря ду та фор му -
ван ня кабіне ту, тоб то за вдя ки ком промісам до ся гається рівно ва га інте ресів в
політиці, що сьо годні ду же ак ту аль но.

Ме тою да ної статті є з'ясу ван ня то го, що в пре зи дентській ре с публіці пар ла -
мент не має пра ва втру ча ти ся в ка д рові при зна чен ня пре зи ден та, який про по нує
кан ди да ту ри, вра хо ву ю чи мож ли ву ре акцію на них де пу татів пар ла мен ту.
Політич ний курс, що фор мується та ким уря дом, та кож є ком промісом, а у то му
ви пад ку, як що по шук більшості підміняє по шук са мо го рішен ня, праг нен ня до
ком промісу мо же при ве с ти або до за ги белі ре жи му, або до йо го па ралічу.

Пар ла мент як інсти тут, пред став ля ю чи різні інте ре си і пра цю ю чи на базі ком -
промісів, мо же уг ледіти рівно ва гу інте ресів, як ба жа ну ме ту, тільки на тій ос нові,
що бу ла до сяг ну та зго да, але і ви ко нав ча вла да не вільна від подібних спо кус –
пре зи ден ти і прем'єр-міністри ви му шені при ми ря ти лю дей з різни ми дум ка ми, а
то му пе ре го во ри і ком проміси скла да ють не менш зна чу щу ча с ти ну в бю ро кра -
тич но му житті, ніж в за ко но твор чо му. Прав да, пар ла мен ти як відкриті ор га ни вла -
ди, ви му шені про яв ля ти чуйність до не гай них ви мог на ро ду, ча с то в зби ток йо го
дов го ст ро ко вим інте ре сам.

Роль ком промісів не од но знач на у відкри тих суспільствах, де во ни є са -
мостійним прин ци пом де мо кра тич ної політи ки, де до ся гається рівно ва га інте -
ресів. Твер д жен ня, що соціаль на си ту ація ви ма гає пев них ком промісів, не дає
підста ви вва жа ти, що ком проміси потрібні в усіх ви пад ках, а то му вва жа ти ком -
проміс прак ти кою, що не ми ну че ве де до соціаль но го про гре су – не ви прав да но,
не без печ но: він мо же при зво ди ти до роз кла дан ня суспільства, а що ста не ре зуль -
та том та кої прак ти ки – про грес або роз кла дан ня, за ле жа ти ме від ти пу ком -
промісів, від їх суті.

Як що не ми нучість ком промісу і йо го зміст про дик то ва но ли ше си лою, то
подібні ком проміси не мо жуть бу ти нічим іншим, окрім як ко рот ко ча сни ми пе ре -
ми ри я ми. Силь на сто ро на не ли ше дик тує зміст ком промісу, а і ви ма гає усе но вих
по сту пок від слабкішої, а то му стри ма ти її амбіції мо жуть ли ше де які прин ци пи
або іде а ли, на при клад, за конність ви мог, по рядність пред став ників, спра вед -
ливість, гро мадсь кий інте рес, за галь не бла го. Са ма при ро да ком промісу при пу с -
кає на явність пев них прин ципів спра вед ли вості, на ос нові яких мо жуть бу ти
зроб лені взаємні по ступ ки.

Так, аме ри кансь кий істо рик Дж. Хєллоуелл підкрес лює: «Індивіду у ми з го -
товністю по ступ лять ся де я ки ми спе цифічни ми інте ре са ми і до ма ган ня ми тільки
тоді, ко ли їх зацікав леність в збе ре женні чо гось ціннішо го ще сильніше».

Пер спек ти ви до сяг нен ня рівно ва ги інте ресів за ле жить від дій кон крет них
політиків, дер жав них діячів, а та кож виз на ча ють ся при ро дою про блем, які тре ба
вирішу ва ти. Фор му ван ня влад них інсти тутів при ро зум но му, праг ма тич но му до
них відно шенні до пу с ка ють ком промісні рішен ня. Політич ний капітал при цьо му
успішно кон вер тується в ста тус ний, що по лег шує до сяг нен ня зго ди з прин ци по -
вих пи тань. Та кий же ре аль ний ком проміс віднос но еко номічних і соціаль них
про блем, що вста ють в політич ну повістку дня. 

З пи тань еко номічної політи ки і соціаль них ви т рат завжди мож на до сяг ти
ком промісу, особ ли во в умо вах еко номічно го рос ту, але на ба га то важ че знай ти

517Юридичні і політичні науки



ком проміс між дво ма мо ва ми, що пре тен ду ють на ста тус дер жав ної, або трьо ма
кон фесіями як ос но вою освітньо го про це су. У кра що му разі тут мож на до би ти ся
ком промісу віднос но роз поділу сфер, де діяти ме той або інший прин цип. Вибір
та ко го варіан ту рішен ня здат ний до де я кої міри де політи зу ва ти пи тан ня. 

Надмірна схильність партій до ком промісів, як і надмірна тен денційність
партій, го то вих за вся ку ціну відсто ю ва ти свої ідейні ус та нов ки, не без печні для
де мо кра тич но го ре жи му, оскільки ве дуть до йо го са мо руй ну ван ня. Клю чо ва про -
бле ма та ких ре жимів зво дить ся до то го, щоб ви ко ри с то ву ва ти ком проміс, не по -
ри ва ю чи ні з однією ча с ти ною співто ва ри ст ва, ні з однією соціаль ною гру пою,
але і не ви пу с ка ю чи при цьо му з ува ги не обхідність діяти ефек тив но. Кри терієм
успішно го функціону ван ня де мо кра тич но го ре жи му мож на вва жа ти ви ко ри с тан -
ня ком промісу в інте ре сах за галь но го бла га. Ком проміс хо ро ший тільки тоді, ко -
ли він доз во ляє ре алізу ва ти цілі, що розділя ють ся ба га ть ма, не по ру шує ша но вані
більшістю прин ци пи, утілює бла го, що стоїть над при ват ни ми або вузь ко г ру по ви -
ми інте ре са ми.

Політич на історія знає не ма ло ком промісів, що діста ли на зву «Ве ли ких».
У ба га ть ох країнах во ни ви ро с та ли із за пек лих гро ма дянсь ких конфліктів і ста ва -
ли ос но вою де мо кра тич но го при сто рою. По ка зо вий при клад Англії: відо ма Слав -
на ре во люція 1688 р. яви ла по ча ток кла со во го ком промісу. Кабінет не правління –
як чер го вий ком проміс – з'яви ло ся вже в на ступ но му столітті, а ре фор ма ви бор чо -
го пра ва бу ла про ве де на тільки 1832 р.

Інший «Ве ли кий» ком проміс – прий ня те в Швеції в 1907 р. рішен ня про вве -
ден ня за галь но го ви бор чо го пра ва укупі з про порційним пред став ництвом. По -
даль ша ре фор ма ви бор чої си с те ми, що посліду ва ла в 1918 р., закріпи ла прин цип
кабінет но го правління. Свої «істо ричні» ком проміси зна ли в 70-ті ро ки на шо го
століття Італія, Іспанія і інші країни. У усіх цих ви пад ках ком проміс був по кли ка -
ний до по мог ти вре гу лю ван ню конфлікту у рам ках за вдань і цінно с тей, що
розділя ють ся і взаємно ша но ва них усіма гру па ми, що бе руть участь в угоді.
Тільки утілив ши в собі най кращі з усіх про по зицій, які більше інших спри я ють
до сяг нен ню за галь но го бла га, ком проміс здат ний на бли зи ти вре гу лю ван ня. Це
мо же бу ти за без пе че но тільки звер нен ням до за вдань і цінно с тей, близь ких
більшості гро ма дян4.

Не зва жа ю чи на свідо мий вибір ком промісу як за со бу вирішен ня конфлікту,
мо ти ви йо го учас ників мо жуть бу ти са ми ми різни ми. Так, В.І. Ленін, по си ла ю -
чись на кри ти ку Ф. Ен гель сом блан кистів-ком му нистів, пи сав, що ком проміси
партії, що бо реть ся, прсто з не ми нучістю на вя зу ють ся об ста ви на ми, і без глуз до
раз і на завжди відмов ля ти ся «прий ма ти спла ту бор гу по ча с ти нах». На решті, і ті,
і інші мо жуть про сто вто ми ти ся від три ва лої бо роть би і зва жи ти ся на по шу ки
взаємних по сту пок. Ще сильнішим мо ти вом до них є страх пе ред гро ма дянсь кою
війною. Війна, що відо б ра жається в національній пам'яті, слу жить за вчас ною
ін'єкцією на силь ст ва, що за без пе чує по сту повість пе ре тво рень.

Ком проміси не слід пе ре оціню ва ти: як і ба га то що інше в політиці, во ни не ви -
чер пу ють повністю пред мет конфлікту, особ ли во як що йдеть ся про прин ци пи і
цінності. Ком промісне рішен ня сприй мається кож ною із задіяних в конфлікті
сторін як «чу жа по ступ ка». Як що схва лені де які про це ду ри вирішен ня конфлікту,
відмінності пе ре ваг зберіга ють ся. Так, шведсь кий ком проміс – за галь не ви бор че
пра во при про порційно му пред став ництві – не за до воль няв в рівній мірі ні кон -
сер ва торів, що відда ва ли пе ре ва гу ко лишній плу то кра тичній си с темі го ло су ван -
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ня, ні лібе ралів і соціалістів, що ви с ту па ли за правління більшості, не ви хо ло ще -
не про порційним пред став ництвом. Відо мо, що інсти ту ти самі по собі ма ють роз -
подільний ха рак тер і не «зніма ють» конфлікт по суті. Про те при ув'яз ненні де я ко -
го ком промісно го рішен ня го ло вну роль гра ють не цінності, яких ліде ри до три му -
ють ся, а кро ки, які во ни го тові зро би ти, тоб то го товність до по сту пок.

Пер ший Ве ли кий ком проміс, за до по мо гою яко го вста нов люється де мо кратія,
у разі своєї життєздат ності, сам по собі є свідчен ням ефек тив ності прин ципів
при ми рен ня і взаємних по сту пок.

Досвід пе рехідних про цесів 80-90-х р. в Ла тинській Аме риці і Східній Європі
дав цікаві мо делі вирішен ня політич них конфліктів за до по мо гою ком промісів.

Дав ню тра дицію в Італії, Іспанії, ба га ть ох ла ти но а ме ри кансь ких країнах ма -
ють так звані пак ти – політичні уго ди між ліде ра ми провідних партій або політич -
них сил.

На дум ку Л.Ф. Шев цо вої, не ли ше в ла ти но а ме ри кансь ких країнах, але і в
Угор щині, Польщі, Чехії са ме політи ка пактів ста ла ос нов ним га ран том пост то -
талітар ної зго ди. «Ця політи ка зня ла на пру женість, об ме жи ла рівень конфліктів,
спри я ла фор му ван ню цілої си с те ми до го ворів між вла дою і суспільством, між
цивільни ми і військо ви ми, між підприємця ми і робітни ка ми». Та ка функція пак -
ту відповіда ла гро мадсь ким інте ре сам і спри я ла до сяг нен ню за галь но національ -
ної кон солідації і політич ної стабільності.

В той же час оцінка пактів не мо же бу ти од но знач ною, особ ли во ви хо дя чи з
ти по логії ос танніх.

По нят тя «пакт» зв'язується з роз поділом постів у влад них струк ту рах, не за -
леж но від ре зуль татів ви борів. Окрім цьо го, в пак тах фіксу ють ся ос новні
політичні орієнтації, а та кож ви клю чен ня (а при не обхідності і пригнічен ня) аут -
сай дерів. На дум ку на уковців, як що інсти туціональні пак ти вста нов лю ють пра ви -
ла гри, то во ни гра ють важ ли ву роль, усу ва ю чи го ловні політичні пи тан ня з сфе -
ри су пер ництва. «Такі пак ти потрібні для за хи с ту де мо кра тич них інсти тутів від
ти с ку, яко му во ни ще не здатні про ти сто я ти». Подібно го ро ду пак ти не без печні
для де мо кратії, яка пе ре тво рюється на при ват не підприємство лідерів декількох
політич них партій і кор по ра тив них со юзів, в оліго полію, змо ву з ме тою ви клю -
чен ня сто ронніх. Так, Ве не су е ла за пла ти ла за та кий пакт ви ник нен ням пар ти -
зансь ко го ру ху в Ла тинській Аме риці, вик ли ка но го ви клю чен ням пред став ників
ниж чих шарів з ле галь ної політи ки.

Інший тип пактів – це до мо вле ності з при во ду політич но го кур су, що про во -
дить ся уря дом, які не при пу с ка ють обміну ста тус них по зицій вла ди на політич -
ний капітал опо зиції, але оз на ча ють уз го д жен ня своїх дій на пев ний період. Кла -
сич ним при кла дом та ко го ро ду є пак ти Мон к лоа, підпи сані в Іспанії ос нов ни ми
політич ни ми си ла ми в якості уз го д же ної про гра ми дій з ви ве ден ня країни з
соціаль но-еко номічної і політич ної кри зи, а їх ме тою бу ло зро би ти про цес на -
ступ ної де мо кра ти зації по сту по вим, уник ну ти гро ма дянсь кої війни і на да ти га -
рантії ав то ри тар ним ре фор ма то рам при май бут нь о му де мо кра тич но му ре жимі.
Учас ни ки пактів Мон к лоа бра ли на се бе певні зо бов'язан ня, йшли на по ступ ки, а
опо зиція на да ла уря ду ман дат на про ве ден ня жор ст ких ан тиінфляційних за ходів,
вклю ча ю чи за мо ро жу ван ня за робітної пла ти, зни жен ня ви т рат ної ча с ти ни бю д -
же ту, об ме жен ня кре дитів збит ко вим підприємствам. Од нак, і уряд брав на се бе
певні зо бов'язан ня: вве с ти си с те му про гре сив но го опо дат ку ван ня, ре ор ганізу ва ти
фінан со ву си с те му, вжи ти за хо ди по бо ротьбі з без робіттям, роз ши ри ти сво бо ду
дру ку, по си ли ти пар ла ментсь кий кон троль над дер жав ни ми за со ба ми ма со вої
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інфор мації. Політи ка ши ро кої міжпартійної співпраці но си ла тим ча со вий ха рак -
тер і закінчи ла ся з прий нят тям кон сти туції.

Мож ли вий і третій тип пактів – пак ти лівих і пра во цен т ристсь ких сил, що
при пу с ка ють ство рен ня пар ла ментсь кої більшості і ко аліційно го уря ду. Од ним з
найбільш вда лих при кладів та ко го ро ду мо же бу ти ко аліція соціалістів і пра во -
цен т ристсь ких де мо кра тич них сил, що скла ла ся після ви борів 1994 р. в Угор щині.
Цей аль янс істот но пом'як шив іде о логічний роз кол, що існу вав в угорсь ко му
суспільстві, і спри яв про ве ден ню праг ма тич ної і зва же ної ко аліційної політи ки5.

Політич не вре гу лю ван ня конфлікту по вин но закінчу ва ти ся підго тов кою та
підпи сан ням до ку ментів, що ма ють пра во ву си лу. Не обхідно та кож підкрес ли ти,
що не існує єди но го, універ саль но го за со бу вре гу лю ван ня конфлікту. От же,
конфлікти ду же склад не яви ще, а то му по тре бу ють ком плекс но го підхо ду до мир -
но го вирішен ня їх6.

1. Соціологія. Курс лекцій / за ред. В.М. Пічі. – К.: За повіт, 1996. – 340 с. 2. Чи жо -
ва О.М. Конфлікт і кон сен сус: ме то дичні ма теріали до вив чен ня курсів політо логії і
соціології / Чи жо ва О.М. – К., 2001 – 34 с. 3. Арон Р. Эта пы раз ви тия со ци а ли с ти че с кой
мыс ли / Арон Р. / общ. ред. и пре дисл. П.С. Гу ре ви ча. – М.: Изд.груп па «Про гресс». –
«По ли ти ка», 1992. – 608 с. 4. Дег тя рев А.А. Ос но вы по ли ти че с кой те о рии: учебн. по со -
бие / Дег тя рев А.А. – М.: Выс шая шко ла, 1998. – 239 с. 5. Глу хо ва А.В. Ком проміс і кон -
сен сус як ме то ди ре гу лю ван ня і вирішен ня політич них конфліктів / А.В. Глу хо ва // Дер -
жа ва і пра во. – 1993. –№ 6. – С. 24-36. 6. Фи шер Р. Путь к со гла сию или пе ре го во ры без
по ра же ния / Р. Фи шер, У. Юри. – М.: На ука, 1990. – 424 с. 
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СТРУК ТУР НО-ЗМІСТО ВНА ФОР МА ПО НЯТ ТЯ 
«МЕ НЕДЖ МЕНТ ЕТ НО ПОЛІТИЧ НО ГО КОНФЛІКТУ»

Аналізується фе но мен ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту, зо к ре ма виз на -
че но зміст да но го по нят тя та йо го струк тур не на пов нен ня. Виз на че но ос новні стра -
тегії та ме ханізми, при та манні су ча сним си с те мам ет но політич но го конфліктно го
ме недж мен ту на різних ета пах конфліктної взаємодії.

Клю чові сло ва: ет но по політич ний конфлікт, ме недж мент, ми ро за клю чен ня, ми -
ропідтри ман ня, ми ро будівництво.

Ро дык Г.Ю. Струк тур но-со дер жа тель ная фор ма по ня тия «ме недж мент эт но по -
ли ти че с ко го кон флик та»

Ана ли зи ру ет ся фе но мен ме недж мен та эт но по ли ти че с ко го кон флик та, в ча ст но с -
ти оп ре де ле но со дер жа ние дан но го по ня тия и его струк тур ное на пол не ние. Вы де ле ны
ос нов ные стра те гии и ме ха низ мы при су щи со вре мен ным си с те мам эт но по ли ти че с ко -
го кон фликт но го ме недж мен та на раз лич ных эта пах кон фликт но го вза и мо дей ст вия.

Клю че вые сло ва: эт но по ли ти че с кий кон фликт, ме недж мент, ми ро за клю че ние,
ми ро под держ ка, ми ро ст ро и тель ст во.

Rodyk Habriella. Structural-contextual form of the concept “management of eth-
nopolitical conflict”
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The article examines the phenomenon of ethno-political conflict management, particular-
ly the content of this concept and its structural core were defined. The paper also highlights
the main strategies and mechanisms that are integral to the modern system of ethno-political
conflict management on different stages of conflict interaction.

Key words: ethno-political conflict, management, peace-making, peace-keeping, peace-
building. 

Будь-який конфлікт чи за го ст рен ня взаємин, а особ ли во в ет но політичній
царині, ви ма гає чітких стра тегій і до б ре про ду ма них ме ханізмів по пе ре д жен ня,
уп равління та вре гу лю ван ня, що, в ши ро ко му ро зумінні, охоп лює си с те ма
менедж мен ту ет но політич но го конфлікту. Ме недж мент, або уп равління ет но -
політич ним конфліктом є ком плек сним по нят тям, яке вклю чає не ли ше ме ханізми
без по се ред нь о го впли ву на конфлікт з ме тою транс фор мації во ро жих дій
суб’єктів, але й ґрун тується на ро зумінні і усвідо мленні дже рел, при чин та пе ре -
ду мов йо го ви ник нен ня. За без пе чен ня ефек тив ності і ре зуль та тив ності уп -
равлінських дій спря мо ва них на ліквідацію ет но політич но го конфлікту знач ною
мірою за ле жить від чітко го ро зуміння ба га то г ран ності та варіатив ності стра тегій
і ме ханізмів, які охоп лює си с те ма ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту.

В кон тексті роз гля ду ет но політич но го конфлікту пи тан ням ет но конфліктно го
ме недж мен ту ча ст ко во при свя че но праці та ких вітчиз ня них ет но політо логів, як:
В. Євтух, В. Ко ти го рен ко, А. Кіссе, О. Май бо ро да, Ю. Ри ма рен ко, Л. Шкляр.
Ґрун тов ний аналіз про цесів уп равління ет но політич ним конфліктом здійснив
російський вче ний А. Ак лаєв. Пи тан ням при ро ди етнічно го конфлікту та шляхів
йо го по пе ре д жен ня при свя че но праці В. Тішко ва. В статті та кож ви ко ри с та но
праці західних на уковців Я. Бер ковіча та М. Морінг, де ча ст ко во висвітле но пи -
тан ня стра тегій та ме ханізмів ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту.

Вар то за ува жи ти, що чільне місце в ет но політичній конфлікто логії на ле жить
пи тан ням ет но політич но го конфліктно го ме недж мен ту, про те досліджен ня да но -
го фе но ме ну ха рак те ри зується пев ною не си с темністю та нечіткістю по нять. 

Вар то роз по ча ти з то го, що існує знач на кількість підходів до ро зуміння по -
нят тя «ме недж мент конфлікту». Так, про фе сор кен тен берійсьо го універ си те ту Я.
Бер ковіч ро зуміє да не яви ще як про цес, спря мо ва ний на ніве лю ван ня де с т рук тив -
них сторін конфлікту і ре алізацію їх кон ст рук тив но го по тенціалу1. За га лом
західна на ука більш схиль на досліджу ва ти са ме про це си уп равління конфлікта ми,
а не без по се реднє їх вре гу лю ван ня, де по нят тя уп равління конфліктом спря мо ва -
не не на ліквідацію, а «кон троль», «ре гу ляцію», «вирішен ня» конфлікту2. Й. Галь -
тунг виз на чив уп равління конфлікта ми як «вміння підтри му ва ти взаєми ни ниж че
рівня, на яко му мож ли ва за гро за для си с те ми в ціло му»3. Найбільш по вним є
підхід, що уп равління конфліктом по ля гає у на ма ганні змен ши ти, об ме жи ти чи
усу ну ти рівень, межі чи інтен сивність конфліктно го про ти сто ян ня і в ос нов но му
зво дить ся до по бу до ви ме ханізму, який би спри яв кон тро лю по даль шо го роз гор -
тан ня про ти сто ян ня чи про яву во ро жості в май бут нь о му4. С. Вольфф відзна чає,
що уп равління – це стра тегія, яку ви би ра ють ли ше у ви пад ках не мож ли вості вре -
гу лю ван ня конфлікту або у разі не ба жан ня однієї зі сторін ак тив но сприй ма ти не -
обхідність за вер шен ня про ти сто ян ня5. А оскільки ет но політич ний конфлікт пе ре -
важ но є ірраціональ ним, три ва лим у часі і здат ним зберіга ти на пру женість
взаємин навіть за відсут ності яв них во ро жих дій, то му до реч но в да но му кон -
тексті ви ко ри с то ву ва ти са ме ме ханізми уп равління. 

Слід на го ло си ти, що по нят тя «уп равління» та «вре гу лю ван ня» не є близь ки -
ми. Так, російський ет но конфлікто лог А. Ак лаєв слуш но за зна чає, що термін
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«вре гу лю ван ня» вклю чає як уп равління, так і по пе ре д жен ня (пре венцію) йо го де -
с т рук тив них наслідків, це «діяльність по вста нов лен ню нор ма тив них ос нов і по -
даль шої інсти туціоналізації про це дур і прак тик ре гу ляції по вто рю ва них політич -
них конфліктів між етнічни ми гру па ми і дер жа вою в рам ках поліетнічної політич -
ної си с те ми». А уп равління конфліктом – це діяльність спря мо ва на на прий нят тя
кон крет них рішень в кон крет но му про ти сто янні з ме тою мир ної дее ска лації6.

Вітчиз ня ний політо лог Є.Ти хо ми ро ва вва жає, що вре гу лю ван ня пе ред ба чає
«знят тя гос тро ти про ти бор ст ва сторін з ме тою за побіган ня не га тив них наслідків
конфліктів, про те гли бинні при чи ни конфлікту зберіга ють ся»7. А. Кіссе по слу го -
вується ще по нят тям «ре гу лю ван ня конфлікту», яке на на шу дум ку є близь ким до
уп равління. За йо го твер д жен ням, ре гу лю ван ня відбу вається на ма к ро політич но -
му рівні і вклю чає діяльність всієї політич ної си с те ми, її інсти тутів що до за -
побіган ня, по пе ре д жен ня та ліквідацію про ти сто янь8. Звідси мож на прослідку ва -
ти на явність пев ної роз ми тості по нять, що до уп равління, ре гу лю ван ня, вре гу лю -
ван ня і вирішен ня конфлікту. 

Відтак, мож на уза галь ни ти, що уп равління – це по шук ба лан су су пе реч ли вих
інте ресів, при ве ден ня їх до ком промісу, тоб то це ме ханізми, спря мо вані на
ліквідацію во ро жості і ніве лю ван ня гос тро ти про тиріч. Та ким чи ном, вре гу лю -
ван ня конфлікту відбу вається внаслідок ефек тив но го уп равління (ме недж мен ту)
си ту ацією і пе ред ба чає знят тя гос тро ти про ти сто ян ня та де мон ст рації відкри тої
во ро жості, а ви корінен ня усіх при чин конфлікту, що в сфері ет но політич них
конфліктів є важ ко до сяж ним яви щем, охоп лю ють по нят тя «вирішен ня» та
«розв’язан ня». Са ме з по нят тя ми «вирішен ня» та «розв’язан ня» пов'яза ний
період по ст конфліктно го існу ван ня етнічних спільнот. Вирішен ня конфлікту пе -
ред ба чає не на силь ну транс фор мацію прин ципів співжит тя суспільних груп, які
ве ли про ти сто ян ня, з ме тою ви корінен ня гли бин них пер шо при чин конфлікту.
Мається на увазі, що по нят тя «вирішен ня конфлікту» є шир шим ніж йо го за вер -
шен ня і про сто мир не вре гу лю ван ня. Вирішен ня конфлікту є про це сом за вер шен -
ня конфліктної взаємодії пов’яза ної з на сил лям і не на ви с тю, що пе ред ба чає роз -
ви ток довіри і співпрац9. Розв’язан ня конфлікту, на відміну від йо го вирішен ня,
пе ред ба чає по вне ви клю чен ня пред ме ту су пе реч ки. Як слуш но за зна чає І. Стан -
ке вич, зде с т рук тивні наслідки конфлікту су про во д жу ють ся тех но логією вре гу лю -
ван ня, на томість кон ст рук тивні – розв’язан ня10. Са ме за побіган ня по втор но му
спа ла ху во ро жості й ро бо та над ліквідацією гли бин них при чин конфлікту ви с ту -
па ють ос нов ни ми пріори те та ми по ст конфліктно го співісну ван ня. Влас не то му,
важ ли во пам’ята ти, що відсутність відкри то го про ти сто ян ня не оз на чає, що ме -
ханізми ме недж мен ту вже не до речні, во ни зберіга ють свою ак ту альність ще до -
сить дов гий час на по ст конфліктно му етапі. 

Тут вар то зро би ти пев не уточ нен ня, що до ефек тив ності си с те ми ме недж мен -
ту конфлікту в ціло му, про що свідчать такі фак то ри, як: ви ко ри с тані ре сур си,
своєчасність уп равлінських за ходів та ціна конфліктно го ме недж мен ту, ад же ціна
ре гу лю ван ня мо же бу ти та кою ве ли кою, що ніве люється до сяг ну тий в ході уп -
равління конфліктом ре зуль тат. Успішність ме недж мен ту виз на чається при наймні
ча ст ко вим ви ко нан ням хо ча б двох за зна че них кри теріїв11. 

Ос нов на ме та ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту об’єднує дві до сить
різні цілі: до сяг нен ня політич ної ме ти, яка і є при чи ною кри зи та об ме жи ти
зброй не чи си ло ве про ти сто ян ня з при во ду цієї ме ти. Ме недж мент ет но політич -
но го конфлікту по ля гає у ви ко ри с танні ме тодів кон тро лю і ре гу лю ван ня
конфлікту, щоб він не пе реріс у війну і, з іншої сто ро ни, щоб розв’яза ти конфлікт,
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зберіга ю чи життєво важ ливі інте ре си12. Су купність ме ханізмів конфліктно го ме -
недж мен ту націле но на аналіз мож ли во с тей з об ме жен ня відкри то го конфлікту,
зу пин ку конфліктних дій, зни жен ня рівня во ро жості, відмо ва учас ників від од но -
сто ронніх дій та пе рехід до по шу ку спільних рішень13.

Аналізу ю чи ме ханізми ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту не обхідно
вра хо ву ва ти те, що конфлікт мо же бу ти ви чер па ним, ко ли відбу вається по вне при -
ми рен ня сторін, за вер ше ним при ви ході з конфлікту чи зни щенні однієї зі сторін
або транс фор мо ва ним чи вре гу лю ва ним, що за зви чай пе ред ба чає втру чан ня тре -
тьої сто ро ни14. 

В ми ро творчій діяль ності, спря мо ваній на влад нан ня зброй но го про ти сто ян -
ня, по шук мир но го вирішен ня конфлікту і закріплен ня до сяг ну то го ре зуль та ту,
виділя ють такі стра тегії: ми ро за клю чен ня (peace-making) – стра тегія, яка зо се ре -
д же на на по шу ку шляхів вирішен ня конфлікту, ми ропідтри ман ня (peacе-
keeping) – спря мо ва на на зни жен ня рівня де с т рук тив ної по ведінки сторін, і ми ро -
будівництво (peace-building) – на ма ган ня по до ла ти корінні про тиріччя. Ос нов ною
ме тою стра тегії ми ро за клю чен ня є при пи нен ня відкри то го про ти сто ян ня
внаслідок во ро жо го зіткнен ня сторін; за вдан ням стра тегії ми ропідтри ман ня є ос -
та точ не за вер шен ня конфлікту; а по ст конфліктне ми ро будівництво пе ред ба чає
по бу до ву стійко го мир но го співісну ван ня. Ос новні за дачі по ст конфліктно го ми -
ро будівництва: за побіган ня по втор них зброй них про ти сто янь, спри ян ня
національ но му віднов лен ню, при ми рен ню і ви корінен ню гли бин них при чин
конфлікту.

В ме жах стра тегій до реч но виділи ти і ок ремі підхо ди що до уп равління ет но -
політич ним конфліктом. Так, В. Тішков виділяє такі ос новні підхо ди, як:

– нор ма тив ний, тоб то ви ко ри с тан ня пра во вих і мо раль них норм, які усі сто ро -
ни по винні виз на ва ти і ціну ва ти; 

– пе ре го вор ний підхід, який ґрун тується на за сто су ванні ко муніка тив них ме -
ханізмів; 

– емоційно-пси хо логічний підхід, спря мо ва ний на ро зуміння не вигідності
конфлікту обо ма сто ро на ми; 

– си ло вий – за сно ва ний на зв’яз ку силь на-слаб ка сто ро на, де слаб ша сто ро на
ви му ше на по сту пи ти ся; 

– інди фе рент ний, який вла с ти вий ав то ри тар ним ре жи мам і пе ред ба чає бай -
дужість до ви мог сторін, йо го ре зуль та том є «відкла де ний конфлікт», тоб то та кий,
який все од но ра но чи пізно про явить се бе15. 

Вітчиз ня на дослідни ця конфлікто ген них про цесів А. Черній в за зна ченій кла -
сифікації виділяє ще іде алістич ний підхід, схо жий до емоційно-пси хо логічно го,
який пе ред ба чає виз нан ня сто ро на ми не доцільності ве ден ня конфлікту, на при -
клад, че рез втра ти, руй ну ван ня. Да ний підхід пе ред ба чає дов го т ри ва лий ре зуль -
тат, оскільки сто ро ни самі прий ш ли до да но го рішен ня і от же, бу дуть йо го до три -
му ва ти ся16. Слід підкрес ли ти, що си ло вий та інди фе рент ний підхо ди зо се ре д жені
на тим ча со во му ре зуль таті, оскільки не за до во ле на сто ро на ра но чи пізно на ма га -
ти меть ся відно ви ти свої ви мо ги. Си ло ве при ду шен ня конфлікту пе ре важ но при -
зво дить до за го ст рен ня ста рих і ви ник нен ня но вих про тиріч. От же, мож на про -
сте жи ти пріори тет не си ло вих ме тодів над си ло ви ми, які де далі більше за су д жу -
ють ся міжна род ною спільно тою, по за як не спри я ють ви корінен ню пси хо логічної
во ро жості і по вно му при ми рен ню сторін.

В кон тексті си с те ми ме недж мен ту ет но політич но го конфлікту важ ли во та кож
пам’ята ти про зна чущість пре вен тив них та по ст конфліктних за ходів, яки ми зо к -
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ре ма є ме ханізми про гно зу ван ня, а та кож ран нь о го по пе ре д жен ня ет но політич них
конфліктів. Дані ме ханізми здатні по пе ре ди ти як ви ник нен ня конфлікту на пе ред -
конфліктній стадії, так і по втор но му спа ла ху конфлікту на по ст конфліктно му
етапі. Влас не пре вен тивні ме ханізми по винні бу ти за кла дені в ос нов них на прям -
ках ре алізації дер жав ної ет но політи ки поліетнічних дер жав.

Од на із найбільш об’єктив них при чин ет но політич но го конфлікту – дис -
кримінація пев них етнічних груп. Змен шен ня гос тро ти цієї про бле ми до ся гається
шля хом підтри ман ня прав мен шин гро ма дянсь ки ми та дер жав ни ми інсти туціями,
за без пе чен ня де мо кра тич но го та рівно го до сту пу до вла ди, за не обхідності, на -
дан ня ав то номії в ме жах дер жа ви, що спри я ти ме змен шен ню конфлікто ген но го
по тенціалу етнічних груп поліетнічних суспільств17. Слуш но підкрес лює М. Лар -
чен ко, що за без пе чен ня по вноцінної політич ної участі усіх на родів-ет носів
поліетнічної дер жа ви, пе ре тво рен ня етнічних спільнот з об’єкта політи ки на її
суб’єкта спри я ти ме зни жен ню їх конфлікто ген но го по тенціалу18. Та ким чи ном
ре гу лю ван ня міжетнічних відно син ба зується на оп ти маль но му співвідно шенні
вдо во лен ня по треб усіх суб’єктів поліетнічної дер жа ви, де важ ли ва роль на -
дається дер жав ним, гро мадсь ким і політич ним ор ганізаціям, які здатні за без пе чу -
ва ти ефек тив ну ко мунікацію гро ма дян із вла дою. 

Вра хо ву ю чи істо ричні при кла ди уп равління ет но політич ни ми конфлікта ми,
мож на дійти вис нов ку, що од них пра во вих за собів для ефек тив но го ме недж мен ту
за ма ло. Тут над зви чай но важ ли во та кож зміцню ва ти де мо кра тич ний ре жим, по ва -
жа ти пра ва кож ної нації, про во ди ти лібе раль ну соціаль ну політи ку. Мо делі ет но -
політи ки по винні ба зу ва ти ся на по вазі до етнічної іден тич ності індивіда, збе ре -
жен ня якої є «рівноцінним пра ву на до б ро бут, без пе ку» то що19. Хо ча А. Кіссе за -
зна чає, що де мо кратія не завжди сприяє мир но му співісну ван ню етнічних
спільнот, про те співу часть у владі ха рак те ри зується по зи тив но20. Ана логічно де -
мо кра тич ний ре жим сприяє ефек тив но му функціону ван ню ко муніка тив них ме -
ханізмів та ЗМІ у ет но політичній сфері. Слід та кож підкрес ли ти, що по пе ре д жен -
ня чи вре гу лю ван ня конфлікту ефек тив но відбу вається за до по мо гою ви ко ри с тан -
ня спільно пра во вих і мо раль них норм, де ефек тивність да но го симбіозу виз на -
чається су куп ною зго дою сторін що до цих норм.

Ще од ним пріори те том дер жав ної етнічної політи ки по вин на бу ти стра тегія
спря мо ва на на спільний роз ви ток куль тур но-етнічної іден тич ності груп по ряд з
етнічною то ле рантністю. Аналіз фе но ме ну то ле рант ності в кон тексті етнічно го
дис кур су засвідчив, що на явність спільної ко о пе рації сприяє ніве лю ван ню
міжетнічної упе ре д же ності, ко ли індивіди однієї з етнічних груп ка те го рич но не -
га тив но став лять ся до пред став ників інших етнічних груп. Вар те ува ги твер д жен -
ня вітчиз ня но го на уков ця В. Хан стантіно ва, що в умо вах конфлікту кон цепція то -
ле рант ності по вин на бу ти спря мо ва на на відкри тий, ак тив ний діалог, обмін іде я -
ми, ком проміси в ім’я за галь но го бла га21, де чітко про сте жується ко муніка тив на
скла до ва да но го фе но ме ну. 

Глобілізаційні про це си ви ве ли на но вий ща бель прак ти ку міжна род но го втру -
чан ня в конфлікти як міждер жавні, так і внутрішньо дер жавні, що мо же бу ти спря -
мо ва не на ре алізацію стра тегій як ми ро вста нов лен ня, так і ми ропідтри ман ня.
Будь-які про яви втру чан ня третіх сторін у ет но політич ний конфлікт з ме тою
зміни йо го ди наміки чи вре гу лю ван ня, вклю ча ю чи по се ред ництво виз на чається
як інтер націоналізація конфлікту22. Про бле ма ми міжна род но го втру чан ня є те,
що міжна родні по се ред ни ки не завжди до три му ють ся об’єктив ності при вре гу -
лю ванні конфлікту. Нерідко во ни не стільки зацікав ленні у мир но му вирішенні
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су пе реч ки, як мож ли вості збе рег ти мирні сто сун ки із однією зі сторін чи от ри ма -
ти певні ви го ди від про гра шу кон крет ної сто ро ни. Крім то го, міжна родні по се ред -
ни ки не завжди обізнані із гли бин ни ми при чи на ми конфліктів, оскільки не пе ре -
бу ва ють у кон крет но му се ре до вищі, а ли ше ке ру ють ся на да ною інфор мацією, яка
та кож не завжди мо же бу ти до стовірною. 

От же, ме недж мент ет но політич но го конфлікту є три ва лим і склад ним про це -
сом, що охоп лює не ли ше без по се реднє уп равління конфліктною си ту ацією, а й
пре вен тивні і по ст конфліктні стра тегії та ме ханізми, які де далі більше тяжіють до
не си ло вих, більше ко муніка тив них форм. За га лом си с те ма за ходів з уп равління
ет но політич ни ми конфлікта ми спря мо ва на на по шук ба лан су та оп тимізацію за -
галь но національ них та етнічних інте ресів, тоб то на ла го д жен ня мир но го співжит -
тя усіх сег ментів поліетнічної дер жа ви. Потрібно на го ло си ти, що еле мен та ми
новітніх стра тегій уп равління конфлікта ми є співпра ця, ком проміс та кон сен сус,
тоб то ли ше за да них кон цептів мож ли во до сяг ти дов го т ри ва ло го ре зуль та ту спря -
мо ва но го на мир не співжит тя конфлікту ю чих груп.
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УДК 321.01

І. П. ФОР ТЕЛЬ НИЙ

ТРАНС ФОР МАЦІЙНІ ПРО ЦЕ СИ НА ПО СТ РА ДЯНСЬ КО МУ ПРО СТОРІ: 
ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПЕ РЕХІДНО ГО ПЕРІОДУ

Дослідже но особ ли вості пе рехідно го періоду в країнах, які ви ник ли після роз па ду
СРСР. Вста нов ле но, що транс фор маційні про це си на по ст ра дянсь ко му про сторі і в
країнах, т.зв. «тре тьої хвилі» де мо кра ти зації, ма ють спільні ри си. Од нак, як ви я ви ло -
ся, пе ревірені ча сом мо делі політич ної транс фор мації, що прой ш ла в країнах
стабільної де мо кратії, в більшості по ст ра дянсь ких дер жав не вда ло ся відтво ри ти.
Про аналізо ва но не га тивні фак то ри по ст ра дянсь ко го пе рехідно го періоду, які ста ли
при чи ною за тяж но го ха рак те ру політич них транс фор мацій у більшості но вих країн,
що ви ник ли на те ре нах СРСР (за ви нят ком країн При бал ти ки).

Клю чові сло ва: транс фор мація, де мо кра ти зація, «тре тя хви ля» де мо кра ти зації,
де мо кра тич ний тран зит, політич ний ре жим, політич на си с те ма.

Фор тель ный И.П. Транс фор ма ци он ные про цес сы на пост со вет ском про ст ран -
ст ве: осо бен но с ти пе ре ход но го пе риода

Ис сле до ва ны осо бен но с ти пе ре ход но го пе ри о да в стра нах об ра зо ван ных по сле рас -
па да СССР. До ка за но, что транс фор ма ци он ные про цес сы на пост со вет ском про ст -
ран ст ве и в стра нах так на зы ва е мой «тре ть ей вол ны» де мо кра ти за ции име ют об щие
чер ты. Од на ко про ве рен ные вре ме нем мо де ли по ли ти че с кой транс фор ма ции, ко то рая
про шла в стра нах ста биль ной де мо кра тии, в боль шин ст ве пост со вет ских го су дарств
не уда лось вос про из ве с ти. Про ана ли зи ро ва ны не га тив ные фак то ры пост со вет ско го
пе ре ход но го пе ри о да, ко то рые ста ли при чи ной за тяж но го ха рак те ра по ли ти че с ких
транс фор ма ций в боль шин ст ве из об ра зо вав ших ся на тер ри то рии Со вет ско го Со ю за
го су дарств (за ис клю че ни ем раз ве что стран При бал ти ки).

Клю че вые сло ва: транс фор ма ция, де мо кра ти за ция, «тре тья вол на» де мо кра ти за -
ции, де мо кра ти че с кий тран зит, по ли ти че с кий ре жим, по ли ти че с кая си с те ма.

Fortelnu Igor.
This paper investigates the features of transition of the countries formed after the collapse

of the USSR. It was established that the transformation processes of democratization in post-
Soviet countries and in the countries of the so-called "third wave" have common features. As
it turned out, the time-tested model of political transformation that took place in the countries
of stable democracy in the most post-Soviet states couldn’t be reproduced. Analyzed the main
negative factors which the cause of protracted political transformations in the most estab-
lished on the territory of the Soviet Union countries (except maybe the Baltic States).

Key words: transformation, democratization, "third wave" of democratization, democrat-
ic transit, political regime, political system.

Політичні зміни, що роз по ча ли ся в 90-х рр. ми ну ло го століття в країнах, ут во -
ре них на те ре нах ко лиш нь о го СРСР, і які спо чат ку роз ви ва ли ся у ви гляді ру ху по
лінійній траєкторії у на прямі роз бу до ви де мо кратії, при зве ли до вкрай ціка вих і
не сподіва них наслідків. Ча с тині країн, зо к ре ма країнам При бал ти ки, вда ло ся
віднос но швид ко і успішно до сяг ну ти цієї ме ти, інші роз ча ру ва ли ся у де мо кра -
тич но му ус т рої, що при зве ло до вста нов лен ня ан ти де мо кра тич них ре жимів
(Турк меністан, Уз бе ки с тан, Ка зах стан, Біло русь, Кир гиз стан, Та д жи ки с тан,
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Росія), треті і досі зна хо дять ся на шля ху роз бу до ви де мо кратії (Грузія, Азер бай д -
жан, Вірменія, Мол до ва, Ук раїна). Од нак, по ки що важ ко пе ред ба чи ти, ко ли за -
вер шить ся цей про цес і які він при не се ре зуль та ти. Отож, вра хо ву ю чи складність
і не пе ред ба чу ваність, з якою відбу ва ють ся транс фор маційні про це си в по ст ра -
дянсь ких країнах, важ ли во з’ясу ва ти: у чо му ж по ля гає спе цифіка пе ре хо ду до де -
мо кратії на по ст ра дянсь ко му про сторі?

Клю чо вим ар гу мен том, який відіграє важ ли ву роль у ро зумінні сут ності по ст -
ра дянсь ко го пе ре хо ду є те, що вихідною точ кою політич ної транс фор мації був то -
талітар ний ре жим, від яко го пе рехід до де мо кратії на відмінну від ав то ри тар но го
ре жи му, здійснюється в більш склад них і менш «вигідних» умо вах. Пост то -
талітар ний ха рак тер політич но го тран зи ту по ст ра дянсь ких дер жав привів до то -
го, що, в порівнянні з ря дом інших тран зит них країн світу, де мо кра тичні пе ре тво -
рен ня в них відбу ва ли ся в найбільш ра ди кальній і дра ма тичній формі. У той же
час спе цифіка да них про цесів за ба га ть ма па ра ме т ра ми схо жа з особ ли во с тя ми
політич ної транс фор мації країн, т.зв. «тре тьої хвилі» де мо кра ти зації. 

По нят тя «тре тьої хвилі» де мо кра ти зації, як і за га лом «хвиль» у на уко вий обіг
увів аме ри кансь кий вче ний С. Хантінгтон, спро бу вав ши у од ной менній праці
«Тре тя хви ля. Де мо кра ти зація в кінці ХХ століття»1 да ти оцінку про це сам пе ре -
хо ду, по над трид ця ти країн від не де мо кра тич них до де мо кра тич них політич них
ре жимів впро довж 1974-1990 рр. У праці на го ло ше но, що для успішної де мо кра -
ти зації країни важ ли вим є по пе редній де мо кра тич ний досвід, який мав місце у
віднос но не да ле ко му ми ну ло му, а та кож на явність внутрішніх умов, спри ят ли вих
для її роз бу до ви. До них С. Хантінгтон відно сить «ви со кий рівень еко номічно го
до б ро бу ту, що при зво дить до більш ши ро ко го по ши рен ня гра мот ності, освіти і
ур банізації, ство рен ня по тужнішо го се ред нь о го кла су, роз вит ку цінно с тей і на ст -
роїв, спри ят ли вих для де мо кратії»2. 

Вче ний відмітив, що сам час пе ре хо ду країни до де мо кратії в ме жах тре тьої
хвилі мо же вка зу ва ти на фак то ри, що впли ва ють на де мо кра тич ну кон солідацію в
даній країні. Країни, які по ча ли пе рехід до де мо кратії раніше, в ос нов но му ма ли
на те свої внутрішні при чи ни. Зовнішні впли ви (іно земні уря ди й інші ак то ри, які,
самі бу ду чи де мо кра тич ни ми, схва лю ють існу ван ня де мо кра тич них ре жимів в
інших країнах, і здатні чи ни ти на них вплив), та ефект «сніго вої кулі» (де мон ст -
раційний ефект, здійсне ний пер ши ми пе ре хо да ми до де мо кратії в тре тю хви лю і
по си ле ний за со ба ми міжна род ної ко мунікації, що сти му лю вав на ступні спро би
зміни ре жи му в інших країнах і да вав для них зраз ки), як при чи ни де мо кра ти зації
ма ли більше зна чен ня для країн, що здійсни ли цей пе рехід пізніше. Тож гіпо те за,
що внутрішні при чи ни, ха рак терні го ло вним чи ном для ран нь о го тран зи ту, мог ли
бу ти спри ят ливіши ми для де мо кра тич ної кон солідації, ніж зовнішні впли ви, які
гра ли ве ли ку роль при пізнішо му тран зиті – спра вед ли ва3. По ст ра дянські
суспільства як раз і відно сять ся до гру пи країн «пізньо го тран зи ту» тре тьої хвилі
де мо кра ти зації. 

Крах СРСР і ут во рен ня на йо го те ре нах но вих не за леж них дер жав та їх рух у
на прямі роз бу до ви де мо кратії став не ли ше не сподіван кою для міжна род но го
співто ва ри ст во, яке, по при внутрішні про бле ми та кри зи в СРСР, все ж віри ло, що
цій над дер жаві ще де я кий час вдасть ся зберіга ти ся, а й для на се лен ня но во у тво -
ре них дер жав. Пе ре во рот ор ганізо ва ний прав ля чою верхівкою СРСР і М. Гор ба -
чо вим, який призвів до йо го за ги белі, та стрімка лібе ралізація політич них си с тем
но вих не за леж них дер жав, більшість з яких не ма ла по пе ред нь о го де мо кра тич но -
го досвіду, вик ли ка ли спо чат ку схваль ну ре акцію, а зго дом бурх ли ве не вдо во лен -
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ня і зневіру в іде ал май бут нь о го де мо кра тич но го ус т рою у на се лен ня, в яко го ви -
ник т.зв. «тран зит ний шок» від мас штаб них соціаль них про блем і но с тальгії за
ми ну лим ре жи мом.

Пе рехідний період у країнах по ст ра дянсь ко го про сто ру має ряд спе цифічних
рис, які відрізня ють йо го від пе рехідних про цесів в інших по ст ко муністич них
країнах. Пер ша з них та, що мо дернізація політич них си с тем по ст ра дянсь ких
країн про хо ди ла у де що іншо му куль тур но му, еко номічно му і ге о політич но му се -
ре до вищі. Да на об ста ви на спо ну ка ла за рубіжних дослідників за яви ти, що не вдачі
де мо кра тич них пе ре тво рень у по ст ра дянсь ких країнах по яс ню ють ся їх не -
здатністю відтво ри ти ті вдалі і пе ревірені ча сом мо делі політич ної транс фор мації,
які прой ш ли у країнах стабільної де мо кратії. За ко номірним по яс нен ням цьо го є
невідповідність західних мо де лей лібе раль ної де мо кратії куль тур но-істо рич ним,
соціаль но-політич ним і еко номічним ре аліям більшості но вих країн.

Так, російський політо лог А. Ря бов вва жає, що за га лом мож на ве с ти мо ву про
три ти пи по ст ко муністич них транс фор мацій. Пер ший тип – це шлях, який прой ш -
ли країни ЦСЄ і Балтії. Він ха рак те ри зу вав ся гли би ною од но час них політич них та
еко номічних ре форм. Інший тип – да ле косхідний, який прой ш ли дві країни: Ки тай
та В’єтнам. Йо го особ ливістю є збе ре жен ня ко лиш ньої політич ної си с те ми при до -
сить ра ди каль них соціаль но-еко номічних ре фор мах. Третій тип – по ст ра дянсь кий,
який ха рак те ри зується по чат ком політич них ре форм при силь но му відста ванні
еко номічних ре форм. Зго дом все ж бу ла здійсне на спро ба, хо ча й не в усіх країнах,
які відно сять ся до да но го ти пу, зро би ти по туж ний стри бок в еко но мічних ре фор -
мах, од нак в ре зуль таті цьо го че рез декілька років на сту пи ла стаг нація як в
політичній, так і еко номічній сфері, що за тяг ну ла ся до кінця 90-х рр. ХХ ст.4

Ха рак тер суспільно-політич них транс фор мацій на по ст ра дянсь ко му про сторі
свідчить, що ета ло ни західної де мо кратії не мо жуть бу ти про сто за своєні «но ви -
ми де мо кратіями», які ви ни ка ють у не західних цивілізаціях. Наслідком за по зи -
чен ня західних мо де лей і спро би при сто су ван ня їх до ре алій транс фор маційно го
періоду країн по ст ра дянсь ко го про сто ру ста ло вста нов лен ня т.зв. «гібрид них»
політич них ре жимів. Оз на ка ми та ких ре жимів, на дум ку де я ких російських
дослідників (В.Я. Гель ма на, А.Ф. Іва но ва, С.В. Ус ти мен ка та ін.), є: 

– інсти туціональ ний дефіцит (в умо вах роз ми тих пра вил політич ної гри
зберігається ймовірність то го, що ці пра ви ла бу дуть не сподіва но змінені);

– про тиріччя між де мо кра тич ною ор ганізацією, струк ту рою і ав то ри тар ним
змістом функціону ван ня вла ди;

– гіпер т рофія ви ко нав чих ор ганів вла ди (особ ли во інсти ту ту пре зи ден та) в
умо вах ре жим ної кон солідації та дезінте г ро ва но го суспільства;

– імітаційний ха рак тер функціону ван ня фа сад них політич них інсти тутів
(імітація стабільності/не стабільності);

– не про зорість ме ханізмів прий нят тя політич них рішень у дер жав но му апа -
раті, не до статній роз ви ток ме ханізмів гро мадсь ко го та пра во во го кон тро лю5.

Вод но час жод на з країн СНД не мо же бу ти оха рак те ри зо ва на як більш-менш
близь ка до роз бу до ви «кон солідо ва ної де мо кратії». У політич но му роз вит ку цих
дер жав до сить тісно пе репліта ють ся ав то ри тарні, то талітарні та де мо кра тичні
тен денції. Успішне функціону ван ня та ких «гібрид них» ре жимів, на на шу дум ку,
бу де про дов жу ва ти ся ще до сить три ва лий час. Од нак, крім «гібрид них» ре жимів,
в де я ких країнах по ст ра дянсь ко го та бо ру не вдалі спро би ре алізації західних
транс фор маційних мо де лей при зве ли до вста нов лен ня та ких політич них ре жимів,
які мож на відне с ти до роз ря ду яв но ав то ри тар них чи то талітар них. За зви чай
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стійкість та ких ре жимів до сить низь ка. Про дов жу ю чи спи ра ти ся на ав то ри тарні
або то талітарні ме то ди уп равління, во ни мо жуть за зна ти кра ху най б лиж чим ча -
сом чи під впли вом «внутрішньо го», чи «зовнішньо го» ти с ку, який при не -
обхідності бу де здійсню ва ти ся на них з бо ку світо вих центрів впли ву.

На ступ ною особ ливістю по ст ра дянсь ко го пе ре хо ду є за тяж ний ха рак тер полі -
тич них транс фор мацій у більшості з но во у тво ре них дер жав (за ви нят ком країн
При бал ти ки). В умо вах відсут ності будь-яких ос нов рин ко вої еко номіки, як важ -
ли вої пе ре ду мо ви для ут вер д жен ня де мо кратії – пріори тетність про ве ден ня лібе -
раль них ре форм ні у ко го не вик ли ка ла сумнівів. Од нак, на прак тиці, політич ний
тран зит не зміг от ри ма ти при ско рен ня у сфері ре фор му ван ня че рез відсутність
істо рич но сфор мо ва них де мо кра тич них тра дицій і досвіду функціону ван ня де мо -
кра тич них інсти тутів. Не аби я ким гальмівним чин ни ком бу ла і но ва еліта, яка
прий ш ла до вла ди в країнах по ст ра дянсь ко го та бо ру. Як ви я ви ло ся, во на бу ла не
та кою ж і но вою та скла да ла ся з осіб, які зай ма ли керівні по са ди в апа раті ра -
дянсь кої то талітар ної си с те ми, а після її роз ва лу за яви ли про свою при хильність
до за галь но людсь ких цінно с тей і де мо кра тич но го шля ху роз вит ку. 

З пер ших днів еліта про го ло си ла курс на де мо кра ти зацію жит тя суспільства і
про ве ден ня рин ко вих пе ре тво рень в еко номіці. Од нак ре зуль та ти пе ре тво рень,
про ве де них її пред став ни ка ми, на справді не ви хо ди ли за рам ки вста нов ле них
«гібрид них» ре жимів. Як наслідок, во ни ста ли по-різно му ви бу до ву ва ти стра тегію
лібе ралізації та де мо кра ти зації своїх країн. В ок ре мих країнах ре фор ми бу ли об ме -
жені фор маль ним за ко но дав чим закріплен ням в суспільстві лібе раль них і де мо кра -
тич них інсти тутів. На прак тиці ж у цих країнах дані інсти ту ти май же не роз ви ва -
лись. То му в їх політичній транс фор мації ав то ри тарні чи то талітарні тен денції яв -
но пе ре ва жа ють над де мо кра тич ни ми. В інших по ст ра дянсь ких країнах ре аль ний
роз ви ток от ри ма ли на сам пе ред лібе ральні ре фор ми. Од нак, провівши їх, прав лячі
еліти не поспіша ли про дов жу ва ти ши ро ко мас штабні де мо кра тичні ре фор ми. 

Вод но час за ро ки лібе раль них ре форм у них сфор му ва ли ся до сить по туж ний
бізнес-клас і се редній клас влас ників. Па ра лель но з цим в країнах йде про цес ста -
нов лен ня ре аль ної внутрішньо-си с тем ної опо зиції й інсти тутів гро ма дянсь ко го
суспільства. Всі во ни по сту по во так чи інак ше по чи на ють гра ти пев ну роль у роз -
вит ку політич них про цесів, ви ра жа ю чи свою зацікав леність у при ско ренні темпів
про ве ден ня де мо кра тич них ре форм. Під впли вом цих про цесів прав лячі еліти все
більше по чи на ють відчу ва ти «внутрішній» тиск, спря мо ва ний на їх підштов ху -
ван ня до про ве ден ня де мо кра тич них пе ре тво рень. І для то го, щоб цей про цес не
на був фор со ва них темпів, які мо жуть не га тив но впли ну ти на стійкість діючих
«гіб рид них» ре жимів, прав лячі еліти по чи на ють усвідо млю ва ти не обхідність пе -
ре хо ду до ре аль ної кон ст рук тив ної співпраці з си с тем ною опо зицією, що на би рає
си лу.

Про цес транс фор мації політич них си с тем по ст ра дянсь ких країн ха рак те ри -
зується і втру чан ням впли во вих зовнішньо політич них ак торів. Ряд ве ли ких еко -
номічно і політич но по туж них країн да ле ко го за рубіжжя ви ко ри с то ву ють си ту -
ацію політич ної транс фор мації з ме тою про штов ху ван ня своїх еко номічних і ге о -
політич них інте ресів та от ри ман ня пев них дивідендів у різних регіонах по ст ра -
дянсь ко го про сто ру. Спро би ти с ку здійсню ють ся в трьох ос нов них на пря мах: еко -
номічно му, ге о політич но му й інфор маційно му. За та ких умов політич на транс -
фор мація по ст ра дянсь ких країн у більш-менш явній формі по чи нає здійсню ва ти -
ся за сце нарієм «зовнішньо го кон ст ру ю ван ня». Нерідко це вик ли кає не га тив ну
ре акцію з бо ку національ них еліт. Од нак, як і у ви пад ку з інши ми тран зит ни ми
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країна ми світу, про ти сто ян ня тієї чи іншої країни по ст ра дянсь ко го про сто ру цьо -
му про це су пря мо про порційно на сам пе ред її ге о політич но му роз та шу ван ню та
еко номічно му по тенціалу роз вит ку.

Ва го мою пе ре шко дою на шля ху транс фор мації політич них си с тем країн по ст -
ра дянсь ко го та бо ру ста ло та кож те, що на те ре нах СРСР у при хо ваній формі існу -
ва ли значні міжетнічні про бле ми. Крах ра дянсь кої то талітар ної си с те ми призвів
до то го, що всі ці про бле ми вип лив ли на зовні у ви гляді міжетнічних про тиріч і
конфліктів у різних регіонах по ст ра дянсь ко го про сто ру. 

Знач ною мірою це бу ло пов'яза но зі знач ним зро с тан ням національ ної са -
мосвідо мості ря ду ет носів, з по ши рен ням ідеї су ве ренізації, праг нен ням до одер -
жан ня влас ної дер жав ності та іноді чи с то те ри торіаль ни ми су пе реч но с тя ми. Бу -
ду чи поліетнічни ми дер жа ва ми, по ст ра дянські країни, на до да ток до інших труд -
нощів політич но го тран зи ту, бу ли ви му шені вирішу ва ти і міжетнічні про бле ми,
які, як пра ви ло, за го ст рю ють ся у ході ре форм. У пе ре важній більшості ви падків
во ни бу ли тісно пов'язані з праг нен ням ок ре мих етнічних груп тим чи іншим чи -
ном знай ти свою національ но-дер жав ну іден тичність. Як кон ста тує один з
російських дослідників А. Мігра нян, у ряді країн СНД, в яких ре фор ми у
політичній та еко номічній сфе рах про во ди ли ся без вирішен ня про блем
національ но-дер жав но го ус т рою, політич на мо дернізація су про во д жу ва лась
серй оз ни ми соціаль ни ми ка таклізма ми6.

Політич на транс фор мація дер жав по ст ра дянсь ко го про сто ру зу мов люється
та кож тим, що прак тич но всі во ни пе ре жи ва ють про цес т.зв. «потрійної транс фор -
мації», який роз гор тається па ра лель но в трьох ос нов них на прям ках: пе рехід від
тра диціоналістсько го суспільства до су час но го, за сно ва но го на лібе раль них
прин ци пах; відро д жен ня і роз бу до ва національ ної дер жав ності; транс фор мація
пла но вої еко номіки в рин ко ву. Та ко го ро ду потрійна транс фор мація по ст ра дянсь -
ких на сам пе ред цен т раль но азійських, країн зу мов ле на тим, що прак тич но у всіх
із них, за ви клю чен ням Росії, не бу ло трьох ос нов них типів струк тур них пе ре ду -
мов де мо кратії, яки ми є, на дум ку відо мо го російсько го тран зи то ло га А.
Мельвіля, на ступні: по-пер ше, на бут тя національ ної єдності та іден тич ності; по-
дру ге, до сяг нен ня до сить ви со ко го рівня еко номічно го роз вит ку і, по-третє, ма со -
ве по ши рен ня та ких куль тур них норм і цінно с тей, які при пу с ка ють виз нан ня де -
мо кра тич них прин ципів, довіру до ос нов них політич них інсти тутів, міжо со -
бистісну довіру, по чут тя гро ма дянсь кості та інші7. При цьо му дані струк турні пе -
ре ду мо ви зу мов лені впли вом тих чи інших об’єктив них суспільних про цесів, а не
суб’єктив ни ми наміра ми і діями учас ників політич но го про це су. 

Інши ми сло ва ми, нинішня потрійна транс фор мація країн ко лиш нь о го по ст ра -
дянсь ко го про сто ру обу мов ле на тим, що до по чат ку си с тем них ре форм во ни не
ма ли до стат нь о го досвіду вста нов лен ня кла сич них де мо кра тич них інсти тутів і у
зв’яз ку з цим політичні ре фор ми в них бу ли роз по чаті прак тич но з ну ля. Мож ли -
во, са ме ця об ста ви на не ми ну че зу мо ви ла нестійкий ха рак тер но вих де мо кратій у
країнах по ст ра дянсь ко го про сто ру, а то му складність періоду політич ної транс -
фор мації в по ст ра дянсь ких країнах мож на по яс ни ти незрілістю вка за них пе ре ду -
мов.

До сить зна чи мою пе ре шко дою для при ско ре но го про ве ден ня де мо кра тич них
пе ре тво рень у по ст ра дянсь ких країнах ста ла гли бо ка соціаль но-еко номічна кри за
по чат ку 90-х рр., наслідком якої став роз вал про мис ло вості, гіперінфляція, різке
зни жен ня життєво го рівня на се лен ня. Не ос тан ню роль в уповільненні політич но -
го тран зи ту на по ст ра дянсь ко му про сторі, як вва жає німець кий дослідник Е. Мач -
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кув, відігра ла та кож відсутність у ко лишніх ра дянсь ких ре с публіках ре аль но го
гро ма дянсь ко го суспільства. У зв'яз ку з цим од ним із за вдань си с тем ної транс -
фор мації по ст ра дянсь ких країн стає ство рен ня спри ят ли вих умов для фор му ван -
ня, інсти туціоналізації і за твер д жен ня ав то ном них політич них і соціаль них
гравців, по кли ка них пред став ля ти стійкі струк ту ри гро ма дянсь ко го суспільства8.

Підво дя чи підсум ки, слід відзна чи ти, що пе ревірені ча сом мо делі політич ної
транс фор мації, яка прой ш ла в країнах стабільної де мо кратії, в більшості по ст ра -
дянсь ких дер жав не вда ло ся відтво ри ти. Од нак, цьо му є низ ка за ко номірних по -
яс нень: тип пе ре хо ду, який здійсню вав ся на пря му від то талітар но го до де мо кра -
тич но го ре жи му, оми нув ши стадію ав то ри та риз му; невідповідність західних мо -
де лей лібе раль ної де мо кратії куль тур но-істо рич ним, соціаль но-політич ним і еко -
номічним ре аліям більшості по ст ра дянсь ких країн; спро би втру чан ня в пе рехідні
про це си впли во вих зовнішньо політич них ак торів, що ста ли при чи ною не га тив -
них на ст роїв в се ре до вищі національ них еліт; поліетнічність по ст ра дянсь ких
країн, яка ста ла при чи ною ви ник нен ня міжетнічних конфліктів; низь кий рівень
політич ної куль ту ри на се лен ня, відсутність сфор мо ва но го гро ма дянсь ко го
суспільства; гли бо ка соціаль но-еко номічна кри за, яка охо пи ла більшість по ст ра -
дянсь ких країн на по чат ковій стадії пе ре хо ду. Її наслідка ми ста ли роз вал про мис -
ло вості, гіперінфляція, різке зни жен ня життєво го рівня на се лен ня. Вплив цих не -
га тив них фак торів став при чи ною за тяж но го ха рак те ру політич них транс фор -
мацій у більшості но вих країн СРСР (за ви нят ком країн При бал ти ки).

Та ким чи ном, ре зуль та ти де мо кра ти зації то го чи іншо го по ст ра дянсь ко го
суспільства зу мов лю ють ся йо го цивілізаційни ми особ ли во с тя ми. В одній країні
во ни про яв ля ють ся до сить яс к ра во, в іншій – у ла тентній формі. То му при аналізі
про це су політич ної транс фор мації по ст ра дянсь ких країн не обхідно вра хо ву ва ти
мак си маль но мож ли ву кількість фак торів де мо кра ти зації в їх суспільствах. У
ціло му ж де які із за зна че них спе цифічних особ ли во с тей де мо кра ти зації на по ст -
ра дянсь ко му про сторі в тій чи іншій мірі ха рак терні для про цесів політич ної
транс фор мації ба га ть ох країн т.зв. «тре тьої хвилі» де мо кра ти зації. 
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УДК 321.1

М. М. ГНАТКО

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК МІФОВТІЛЕННЯ

Аналізуються явища політичного процесу як поля втілення певних міфів і
міфологем, як процесу, що іманентно включає в себе міфологічну складову;
аналізуються основні функції політичних міфів у контексті політичного процесу як
такого; також у ній розглядаються конкретні приклади застосування політичних
міфів у деяких політичних процесах.

Ключові слова: політика, політичний процес, політичний міф, політична
боротьба, міфологічність політичного процесу, функціональність політичних міфів.

Гнатко Н.М. Политический процесс как мифовоплощение
Анализируются явления политического процесса как поля воплощения поли -

тических мифов и мифологем, как процесса, которому имманентно присуща
мифологическая составляющая; анализируются превалирующие функции политических
мифов в контексте политического процесса как такового; также в ней рассмат -
риваются конкретика использования политических мифов в соответствующих
политических процессах. 

Ключевые слова: политика, политический процесс, политический миф,
политическая борьба, мифологичность политического процесса, функцио наль ность
политических мифов. 

Gnatko Mykola. Political process as embodiment of myths
The article is sanctified to the analysis of the phenomenon of political process as the fields

of embodiment of certain myths and міфологем, as to the process that immanently includes
for itself a mythological constituent; the basic functions of political myths are analysed in a
political user structure as such; also in her the concrete examples of application of political
myths are examined in some political processes.

Key words: politics, political process, political myth, political fight, міфологічність of
political process, functionality of political myths.

Всі фор ми і ви я ви політич ної ак тив ності в будь-яко му суспільстві уза галь не -
но мо жуть бу ти оз на чені сло во спо лу чен ням «політич ний про цес». Тоб то,
політич на життєдіяльність суспільства як та ко го – це, влас не, і є політич ний про -
цес. Ха рак тер ною особ ливістю ос тан нь о го є йо го універ сальність у сенсі суттєво -
го впли ву прак тич но на всі сто ро ни і ос новні ас пек ти жит тя відповідно го соціуму.
При цьо му, з од но го бо ку, особ ли вості, зміст, спря мо ваність політич но го про це су
зу мов лю ють ся ба зо ви ми цінно с тя ми, іде а ла ми, мо раль ни ми за са да ми си с те мо у -
тво рю ю чи ми орієнтаціями кон крет но го суспільства, з іншо го – сам наслідка ми
сво го ви я ву має істотні, а в пев них ви пад ках виз на чальні для май бут нь о го існу -
ван ня са мо го суспільства, зміни в оз на че них фун да мен таль них підва ли нах бут тя
ос тан нь о го. 

От же, прав ди вий (не іміто ва ний, не уда ва но-де мон ст раційний) політич ний
про цес є од ним з ду же ва го мих інстру ментів втілен ня про гра му ю чої функції в
життєдіяль ності відповідно го соціуму. Що ж най е фек тивніше кон цен т рує змісти,
що про гра му ють свідомість і по ведінку лю дей (як на індивіду аль но му, так і на
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гру по во му рівнях)? Це, як відо мо, іде а ли, цінності, цілі, що ма ють, у свою чер гу,
і осо би с те, і суспільне втілен ня1. Сутнісно, на фун да мен таль но му рівні, виз на -
чаль ни ми при цьо му є са ме іде аль но-ду ховні цінності.

І то му будь-який ре аль ний, прав ди вий політич ний про цес апе лює, як відо мо2,
до цінно с тей (як суспільно го, так і осо би с то го ха рак те ру), що сповіду ють ся людь -
ми як скла до ви ми суспільства. Зо к ре ма, політичні іде о логії не мо жуть бу ти по -
вноцінни ми, як що во ни не ґрун ту ють ся на пев них цінно с тях та іде а лах
суспільно го фор ма ту.

Візьмімо для при кла ду такі ча с то зга ду вані (і в наш час, і раніше) в інфор -
маційно му обігові більшості суспільств суспільні цінності, як рівність, бра тер ст -
во, солідарність то що. У більшості гро ма дян відповідних суспільств оз на чені
цінності вик ли ка ють по зи тив не сприй ман ня і відповідне став лен ня, влас не, то му
во ни і по ста ють суспільни ми цінно с тя ми, а не яки мись аб ст ракт ни ми, та ки ми, що
ніко го не цікав лять чи вик ли ка ють відра зу, хи ме ра ми. При цьо му во ни містять
пев ну раціональ ну скла до ву, відо б ра же ну, зо к ре ма, в ба га то чи сель них пра цях
філо софсь ко го, політо логічно го, соціологічно го то що змісту. Та по став мо чітко і
не двоз нач но пи тан ня про цілко ви ту раціональ ну виз на ченість відповідних по нять
і явищ: що кон крет но слід ро зуміти і як прак тич но сутнісно втілю ва ти за зна чені
рівність, бра тер ст во, солідарність чи, скажімо, національ ну честь пев ної кон крет -
ної спільно ти? Од но знач ної ви черп ної раціональ ної відповіді на це пи тан ня ми не
знай де мо. Не знай де мо, бо її не існує. Різни ми ок ре ми ми людь ми оз на чені яви ща
і по нят тя трак ту ють ся по-різно му і не ви черп но; те ж са ме сто сується різних
політич них іде о логій, різних на уко вих дис курсів то що. 

Для ілю с т ру ван ня за зна че них твер д жень візьмімо яви ще солідар ності, єднан -
ня лю дей. Пер ше пи тан ня, яке відра зу ж по стає в кон тексті на шо го аналізу – це
пи тан ня спільно ти, в якій пе ред ба чається ви яв солідар ності. Все люд ст во, без ви -
нятків, це один варіант, ет но-національ на спільно та – варіант дру гий, соціаль ний
клас (про ле таріат, се лян ст во, ду хо вен ст во ...) – третій варіант і т.д.

У цьо му зв’яз ку порівняй мо інтер пре тацію міжлюдсь кої солідар ності у пра -
цях Т.Кам па не ли, Т.Мо ра, марк сизмі (праці К.Марк са, Ф.Ен гель са, В.Ле ни на), фа -
шизмі (праці і ви с ту пи Б.Му соліні, кор пус відповідних іде о логічних до ку ментів),
націонал-соціалізмі (праці і ви с ту пи А.Гітле ра, кор пус відповідних іде о логічних
до ку ментів), маоїзмі (праці і ви с ту пи Мао Цзе-ду на) ... Цей пе релік у своїй по -
вноті ви я вив ся б до волі дов гим.

На ве дені праці, так чи інак ше, апе лю ють до яви ща єднан ня лю дей за пев ни ми
за са да ми як до однієї з надцінно с тей людсь ко го існу ван ня. При цьо му мається на
увазі людсь ке існу ван ня і на суспільно му, і на осо бистісно му рівнях. Та чи мо же -
мо ми ствер д жу ва ти, що яви ще єднан ня лю дей, яви ще міжлюдсь кої солідар ності
у цих пра цях інтер пре тується од на ко во і од но знач но? Без пе реч но, ні, бо для та ко -
го твер д жен ня не має підстав!

От же, об’єктив ний зміст «єднан ня лю дей» як однієї з надцінно с тей людсь ко -
го існу ван ня, є до волі відно сним, і су то раціональ ни ми інфор маційни ми за со ба -
ми цю надцінність са ме як надцінність у людсь ких свідо мості та по ведінці ут вер -
ди ти не мож ли во, зо к ре ма, і в будь-яко му кон крет но-іде о логічно му варіанті
(маоїстсько му чи фа шистсь ко му – не важ ли во). А це оз на чає, що за зна че не ут вер -
д жен ня мо же бу ти зре алізо ва ним ли ше за умо ви за сто су ван ня по за раціональ них
інфор маційних кон ст руктів у кон тексті відповідних інфор маційних інстру ментів. 

Та ким чи ном, ре алізація не обхідно го про гра му ю чо го впли ву політич них про -
цесів (без чо го ос танні не мо жуть бу ти по вноцінни ми) по тре бує втілен ня у свідо -
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мості і по ведінці ве ли ких мас лю дей де я ко го соціуму пев них ціннісних змістів-
орієнтирів. А та ке втілен ня з не обхідністю пе ред ба чає за сто су ван ня імпе ра тив них
інфор маційних кон ст руктів, що прий ма ють ся цим соціумом як без за пе реч на істи -
на, як даність, що є са мо оче вид ною, що не по тре бує і не до пу с кає жод них за пе ре -
чень, об го во рень, дис кусій, аналізу, ре флексії! При цьо му ха рак те ри зу ю чись ви -
со ким рівнем відповідної сим волізації та уза галь нен ня. І в цьо му сенсі не знай ти
більш адек ват но го і ефек тив но го за со бу, ніж міф3!

Cеред низ ки ос нов них функцій міфу як яви ща про гра му ю ча функція посідає
од не з чільних місць4. І це цілком за ко номірно: без аб со лют ності і бе за пе -
ляційності міфу про гра му ва ти світо с прий ман ня і по ведінку ве ли ких мас лю дей у
про сторі щільної і жор ст кої кон ку ренції найрізно манітніших ідей, цінно с тей, іде -
алів і їх си с тем во че видь про сто не мож ли во. Ніяки ми су то раціональ ни ми інфор -
маційни ми кон ст рук та ми, ар гу мен та ми і дис кур са ми не ут вер ди ти більшість лю -
дей у не обхідності послідо вно і впев не но не хту ва ти своїми ба зо ви ми (в то му
числі віталь ни ми, життєза без пе чу ю чи ми) по тре ба ми і мо ти ва ми, що незрідка бу -
ває гос тро не обхідним у житті пев но го соціуму. Для цьо го не обхідні знач но
дієвіші, суттєво більш силь нодійні за со би, яки ми як раз і є міфи5. 

Візьмімо для ілю с т ра тив но го аналізу на ве де них ви ще тез декілька до волі роз -
пов сю д же них (зо к ре ма, й на те ре нах су час ної Ук раїни) міфів політич но го ґатун -
ку різно го спря му ван ня: міф про де мо кратію як оп ти маль ний суспільно-політич -
ний устрій, міф про за галь но людсь ку куль ту ру як най ви щий рівень людсь кої куль -
ту ри, міф про «Ве ли ку Вітчиз ня ну війну», міф про на цизм як най жах ливіший ви -
яв іде о логії і політич ної прак ти ки в історії люд ст ва, міф про гло балізацію як про -
гре сив ний (здебільшо го по зи тив ний) і єди но мож ли вий фор мат по даль шо го бут -
тя люд ст ва.

На ве дені ви ще міфи ма ють здебільшо го політич ний зміст, вклю ча ють в се бе
здебільшо го ва го мий раціональ ний ком по нент і ви раз но проєкту ють ся на
політичні про це си у ба га ть ох су час них суспільствах. Цим пе ре довсім зу мов ле ний
їх вибір для на шо го по даль шо го аналізу політич них про цесів як про сто ру
міфовтілен ня.

Роз поч не мо з міфу про де мо кратію як оп ти маль ний суспільно-політич ний
устрій. 

Що та ке де мо кратія? Існує ба га то більш-менш на уко вих виз на чень цьо го яви -
ща, і всі во ни за га лом зво дять ся до то го, що де мо кратія – це та кий суспільно-
політич ний устрій (фор ма політич ної ор ганізації суспільства, політич ний лад,
клю чо вий прин цип фор му ван ня та ор ганізації вла ди в соціумі, універ саль ний
інстру мент за без пе чен ня на ро до влад дя в суспільстві), який за без пе чує всім гро -
ма дя нам пев ної дер жа ви (чи всім чле нам якоїсь ло каль ної соціаль ної гру пи) ре -
аль ну мож ливість че рез відповідні пра вові про це дурні ме ханізми адек ват но
(згідно зі своєю «ва го вою ча ст кою» у відповідно му соціумі) впли ва ти на всі
суспільні ас пек ти її життєдіяль ності6.

В чо му міфо логізм твер д жен ня про де мо кратію як оп ти маль ний суспільно-
політич ний устрій? Будь-який мас штаб ний суспільний міф, і політичні міфи тут
не є ви нят ком, як пра ви ло, містить ва го му раціональ ну скла до ву. Аналізо ва ний
на ми міф теж її містить: суспільства, в яких де мо кра тичні за са ди існу ван ня ре аль -
но втілю ють ся в жит тя, на да ють, при наймні, більшості їх членів, ва гоміші мож -
ли вості впли ва ти на суспільне жит тя (че рез політичні ви бо ри, на явність за хи ще -
ної за ко ном при ват ної влас ності, до ступність ефек тив но го ви я ву еко номічної
ініціати ви, фор му ван ня фор маль но не за леж них від адміністра тив но-дер жав ної
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вла ди гро мадсь ких ор ганізаційних струк тур, на явність більш-менш не за леж ної
від дер жав ної ви ко нав чої вла ди су до вої си с те ми, відсутність жор ст ких об ме жень
на куль ти ву ван ня тих чи інших релігійно-кон фесійних цінно с тей і т.д., і т.п.) че -
рез вільне осо би с то-гру по ве ви яв лен ня влас ної волі в усіх ас пек тах суспільно го
жит тя, порівня но зі суспільства ми не де мо кра тич но го га тун ку (то талітар ни ми, де -
с по тич ни ми, дик та торсь ки ми, ав то кра тич ни ми, кла сич но мо нархічни ми, те о кра -
тич ни ми …)7. Відо ма не ли ше на уков цям сен тенція, яку при пи су ють бри тансь ко -
му прем’єр-міністрові часів Дру гої світо вої війни В.Чер чи лю, про го ло шує, що де -
мо кратія – це кепсь ка фор ма суспільно-політич но го ус т рою, але всі інші, на жаль,
знач но гірші за неї8.

Але ж чи справді де мо кратія є най оп ти мальнішим суспільно-політич ним ус т -
роєм, порівня но зі всіма інши ми, завжди і всю ди, за будь-яких кон крет них умов
існу ван ня будь-яко го соціуму?

Роз г ля не мо для об грун то ва ної відповіді на це пи тан ня де які при кла ди.
Скажімо, пев не суспільство три ва лий час існує в умо вах жор ст ко-ав то ри тар но го
політич но го ре жи му, за яко го вільна політич на ак тивність є не мож ли вою. Як що
ці умо ви у якийсь істо рич ний мо мент рап то во зни ка ють (відповідних при кладів в
історії люд ст ва бу ло не ма ло), то впро ва д жен ня тут же у цьо му суспільстві влас не
де мо кра тич но го правління при зво дить, як пра ви ло, або до ха о су з по даль шим
роз па дом та ко го суспільства, або до ут вер д жен ня в ньо му ще більш жор ст ко го,
не адек ват но ре пре сив но го політич но го ре жи му. І пер ше, і дру ге, во че видь, є да -
ле ким від оп ти маль ності для за зна че но го суспільства.

Далі, як що особ ли вості суспільно-політич но го жит тя у певній країні і
відповідні тра диції різко су пе ре чать де мо кра тич но му суспільно-політич но му ус -
т рою, то до чо го при зво дить рішу че втілен ня де мо кра тич них за сад суспільної
життєдіяль ності у такій країні? Як пра ви ло, до дез ор ганізації жит тя її
суспільства, ак ту алізації ве ли чез ної кількості су пе реч но с тей і конфліктів між
різни ми соціаль ни ми гру па ми – скла до ви ми цьо го суспільства, де гра дації
адміністра тив но-дер жав но го уп равління, за сил лю різно манітних криміна ль но-
мафіоз них уг ру по вань в ньо му, де мо ралізації більшої ча с ти ни йо го гро ма дян і т.п.
Є підста ви вва жа ти та ку си ту ацію в суспільстві най оп ти мальнішою з мож ли вих?
Відповідь оче вид на.

Про дов жи мо по точ ний аналіз бе за пе ляційності твер д жен ня що до де мо кратії
як оп ти маль но го суспільно-політич но го ус т рою. І тут зга даємо ще од не твер д -
жен ня квазіполіто логічно го змісту, яке ча с то трак ту ють ледь не як без за пе реч ну
істи ну: будь-яке суспільство цілком за слу го вує на ту вла ду, яку має. У яко му ви -
пад ку це твер д жен ня справді мог ло б роз гля да ти ся як ду же близь ке до істи ни?
Тоді, ко ли відповідне суспільство бу ло б ізо ль о ва ним від будь-яких зовнішніх
впливів. Чи маємо ми в су час но му світі хо ча б од не та ке суспільство? Прак тич но
ні, як що не бра ти до ува ги якісь ма ло чи сельні соціуми-ізо лян ти десь у не трях
гли бин ної Ама зонії (гли бин них джун г лях аре а лу ріки Ама зон ки) чи подібних їм
ма ло до с туп них «за ка пел ках» су час но го світу. Всі су часні суспільства різною
мірою, але відкриті до зовнішніх впливів. Яки ми ж є ці зовнішні впли ви? Різни -
ми за мас шта бом та інтен сивністю, різни ми за спря мо ваністю, різни ми за сту пе -
нем не га тив ності-по зи тив ності і т.д. Та, за ве ли ким ра хун ком, бе ру чи до ува ги
доміну ван ня кон ку рент них сто сунків у відно си нах між країна ми, дер жа ва ми, ет -
но-національ ни ми спільно та ми то що (як завжди в істо рич но му кон тексті, так,
звісно ж, і нині) не важ ко кон ста ту ва ти, що су куп но ці впли ви не суть більше не га -
тивів, ніж по зи тивів, що найбільше від них ви г ра ють най ре сурсніші, най стійкіші

535Юридичні і політичні науки



і най а г ре сивніші суб’єкти оз на че них відно син (міждер жав ної взаємодії, інши ми
сло ва ми), а найбільше втра ча ють у цих відно си нах на менш ре сурсні, най менш
стійкі («пе рехідні» суспільства – як варіант), най па сивніші з них.

А те пер по вернімось до аналізу де мо кра тич но го ус т рою суспільства. Він, крім
іншо го (че рез ут вер д жен ня мак си маль ної відкри тості до зовнішньо го світу як
важ ли вої суспільної цінності і як адек ват ної цій цінності прак ти ки), мак си маль но
сприяє взаємовпли вам між відповідни ми суспільства ми. У тих ви пад ках, ко ли та -
кий устрій ут вер д жується у країні, якій вла с тиві ви разні оз на ки низь кої ре сурс -
ності (еко номічної, військо вої, іде о логічної, соціо-куль тур ної, інфор маційної, де -
мо графічної, ор ганізаційно-адміністра тив ної то що – декількох з них чи навіть
однієї яс к ра во ви ра же ної), низь ко го рівня стійкості (ви раз но не стабільне у
суспільно-політич но му сенсі суспільство; «пе рехідний» стан існу ван ня ос тан нь -
о го; суспільство, що пе ре бу ває на етапі гли бо ко го і ба га то вимірно го ре фор му ван -
ня то що), він різко підви щує рівень враз ли вості країни (суспільства) що до
зовнішніх дій і впливів, спря мо ва них на ньо го, а от же, ніяк не мо же по ста ва ти як
оп ти маль ний. У де якій кон кре ти зації це мож на проілю с т ру ва ти на ступ ним чи -
ном: не га тив но ззовні знач но лег ше впли ва ти на ті чи інші про шар ки пев но го
суспільства (скажімо, на ла ш то ву ю чи їх од не про ти од но го), ніж на йо го скон -
солідо ва ний, свідо мий своєї дер жав ниць кої, національ ної місії суспільно-
політич ний провід9.

На ве де не ви ще пе ре кон ли во засвідчує, що твер д жен ня про де мо кратію як оп -
ти маль ний політи ко-дер жав ний устрій для будь-яко го суспільства за будь-яких
умов йо го існу ван ня є нічим іншим, як ду же по ши ре ним у наш час політич ним
міфом. І ак тив не за сто су ван ня цьо го політич но го міфу в масі політич них про цесів
різних су час них суспільств яс к ра во де мон ст рує, що політич ний про цес – ду же
зруч не, по тре бу ю че, ре ле вант не по ле міфовтілен ня, адек ват ний простір для ос -
тан нь о го. Інши ми сло ва ми, політич ний про цес і про цес міфовтілен ня – це к о н г
р у е н т н і про це си. 

Пе рей де мо до дру го го зі виділе них на ми політич них (ба зо во існу ю чо го як
куль ту ро логічний міф, але ча с то-гу с то проєкто ва но го в політич ну пло щи ну)
міфів – міфу про за галь но людсь ку куль ту ру як най ви щий рівень універ саль ної (не
вузь ко с пе цифічної – на уко вої, про фесійної, по ведінко вої, політич ної, ми с тець кої
і т.д., і т.п.) людсь кої куль ту ри.

Для по чат ку оз на чи мо ос новні рівні-фор ма ти універ саль ної людсь кої куль ту -
ри: ло каль ний, регіональ ний, етнічний, національ ний, за галь но людсь кий. Чим ха -
рак те ри зується кож ний з них у порівнянні з інши ми? Поч не мо з пер шо го з них.

Ло каль ний рівень людсь кої куль ту ри – це той її фор мат, який втілюється на об -
ме женій те ри торії віднос но не чис лен ною людсь кою спільно тою. В си лу за зна че -
но го на цьо му рівні всю по вно ту людсь ких спря му вань у вимірі куль ту ри ре алізу -
ва ти ка те го рич но не мож ли во, та ка куль ту ра мо же бу ти ли ше сутнісно об ме же -
ною, усіче ною, зве де ною до ло каль ної місце вої спе цифіки. По суті, ло каль на
людсь ка куль ту ра – куль ту ра ви раз но ча ст ко ва, іма нент но не спро мож на бу ти по -
вно фор мат ною куль ту рою людсь ко го соціуму як та ко го.

Регіональ ний рівень людсь кої куль ту ри – це фор мат ос тан ньої, що ха рак те ри -
зує куль ту ру пев но го регіону, тоб то ча с ти ни яко гось цілісно го по ля втілен ня
людсь кої куль ту ри. Приміром, куль ту ра якоїсь ча с ти ни су час них Польщі, Угор -
щи ни чи Ук раїни – це регіональ на куль ту ра, і во на, як і куль ту ра ло каль на, хо ча й
мен шою мірою, але ре алізує усіче ний, ча ст ко вий, не по вний фор мат людсь кої
куль ту ри як та кої. В дав ньоісто рич но му кон тексті куль ту ра пев но го людсь ко го ро -
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ду чи пле мені (суб пле мені) – це куль ту ра ло каль на чи регіональ на, бо на ро до -
племінно му етапі роз вит ку люд ст ва по вно фор мат на людсь ка куль ту ра ще не ма ла
мож ли вості втіли тись че рез об ме женість мас шта бу пле мені (не ка жу чи вже про
рід) для ви я ву всієї по вно ти людсь ко го по тенціалу куль ту ро тво рен ня.

Прин ци по во відмінним від двох сха рак те ри зо ва них ви ще по стає етнічний
рівень людсь кої куль ту ри, який ви ни кає з по стан ням ет носів – фун да мен таль них
людсь ких об’єднань, ли ше в се ре до вищі яких з’яв ляється мож ливість ви тво рен ня
най ва гоміших, си с те мо у тво рю ю чих склад ників-стрижнів людсь кої куль ту ри. За
ве ли ким ра хун ком, по вно ви раз не людсь ке куль тур не об лич чя об’єднан ня лю дей
на бу ва ють са ме і тільки на етнічно му рівні людсь кої куль ту ри. На цьо му рівні
людсь ка універ саль на куль ту ра як де я кий ан ти под су то при род но го в лю дині до -
ся гає сво го апо гею і ви тво рює по вно вимірний фор мат ви я ву всьо го си с тем но го
ма си ву куль ту ро твор чо го по тенціалу людсь кої спільно ти. Зо к ре ма, са ме на ньо му
люд ст во ви тво рює та кий над зви чай но важ ли вий, стриж не вий ком по нент людсь -
кої куль ту ри, клю чо вий ко муніка тив ний інстру мент, як мо ва, в то му числі і пи сем -
на мо ва (пи семність). На рівні національ ної куль ту ри здо бут ки куль ту ри етнічної
закріплю ють ся, пе ре довсім, за сто су ван ням відповідно го дер жав но го інстру мен -
тарію, та зба га чу ють ся че рез до пов нен ня її іншо етнічни ми куль тур ни ми еле мен -
та ми. Та ким чи ном, са ме етнічна і національ на куль ту ри ви ра жа ють всю по вно ту
людсь кої куль ту ри як та кої і втілю ють, врешті-решт, людсь ке в лю дині і в людстві.

Що ж до куль ту ри за галь но людсь кої, то во на ста но вить со бою то нень ку куль -
тур ниць ку «плівку», яка над бу до вується над ет но-національ ни ми куль ту ра ми і
вби рає в се бе ок ремі, віднос но примітивніші, співпа да ючі в цих куль ту рах еле -
мен ти та куль тур ницькі універ салії в поєднан нях та про порціях, оп ти мальність і
ор ганічність яких цілком мо жуть бу ти піддані обґрун то ва ним сумнівам. При цьо -
му зро зуміло, що «над бу дов ний» ха рак тер за галь но людсь кої куль ту ри аж ніяк не
втілює її вищість що до куль тур етнічної і національ ної, а як раз, з ог ля ду на на ве -
де не ви ще, на впа ки. 

Тоб то, твер д жен ня про за галь но людсь ку куль ту ру як про най ви щий рівень
людсь кої куль ту ри, до яко го всім і вся в людській спільноті слід праг ну ти, є су то
міфо логічним, і, бу ду чи взя тим на оз б роєння і по ши рю ва ним у політичній прак -
тиці, по стає чер го вим політич ним міфом.

Піде мо далі, і вда мо ся до ко рот ко го аналізу твер д жен ня про ту ча с ти ну Дру -
гої світо вої війни, яка ви ра зи ла ся у німець ко-ра дянській війні 1941–1945 рр., як
про «Ве ли ку Вітчиз ня ну війну». У цьо му твер д женні об’єктив но, раціональ но
обґрун то ва ним є ли ше термін-оз на чен ня «війна», два інших – містять ва го му
ірраціональ ну скла до ву, є пи то мо емоційно-тен денційни ми, апе лю ють влас не до
по чуттів пев ної ча с ти ни учас ників тієї війни і пре тен ду ють на втілен ня імпе ра -
тив но-са к раль но го змісту. Бу ду чи тен денційним іде о ло го-політич ним штам пом,
за зна че не твер д жен ня є оз на чен ням відповідно го політич но го змісту. Для обґрун -
ту ван ня то го, що інтер пре ту ван ня німець ко-ра дянсь кої війни 1941–1945 рр. як
«Ве ли кої Вітчиз ня ної» є ірраціональ ним, міфо логічним і не адек ват ним, відзна чи -
мо хо ча б та ке: 1) Дру гу світо ву війну не оз на чу ють як Ве ли ку – війна є не га тив -
ним яви щем, а та кий термін сприяє куль ти ву ван ню ве личі війн; німець ко-ра -
дянсь ка війна 1941–1945 рр., за всієї її мас штаб ності, бу ла ли ше ча с ти ною Дру гої
світо вої війни; ви да ва ти за ве ли ке ча с ти ну то го, що не оз на чується як ве ли ке – це
ірраціональність, пре тензійність, не адек ват на про ти с тав леність; си ту ація, що пе -
ре ду ва ла по чат кові цієї війни, співвідно шен ня людсь ких (і не тільки) втрат сторін
у цій війні (як мінімум де ся ти кратні втра ти ра дянсь кої сто ро ни про ти сто ро ни

537Юридичні і політичні науки



німець кої у військо во служ бов цях), по ведінка ра дянсь ких військ на за хоп ле них
(фак тич но оку по ва них) те ри торіях (особ ли во німець ких та угорсь ких – ма со ве
гвал ту ван ня місце вих жінок то що) і т.п. – все це у раціональ но му сенсі ніяк не
в’яжеть ся з яви щем ве личі; 2) оз на чен ня «вітчиз ня на» пе ред ба чає пев ну єди ну
вітчиз ну, за яку во ю ють учас ни ки відповідної війни; у ході німець ко-ра дянсь кої
війни 1941–1945 рр. різні її учас ни ки во ю ва ли за різні вітчиз ни – навіть во я ки ра -
дянсь кої (Чер во ної) армії не всі од на ко во уяв ля ли собі цю вітчиз ну в де я ких виз -
на чаль них особ ли во с тях, зо к ре ма, по за вер шенні війни, а що вже го во ри ти про
во яків інших армій і військо вих з’єднань, які во ю ва ли у цій війні по ра дянсь ко му
боці; а бу ли ж іще збройні уг ру по ван ня, що бра ли участь у цій війні і бо ро ли ся як
про ти німець кої, так і про ти ра дянсь кої армій: польсь ка Армія Край о ва, Ук -
раїнська по встансь ка армія і т.п.; зре ш тою, німець ка армія во ю ва ла у її ро зумінні
за свою вітчиз ну – за Фа тер ланд у цій війні; як що оз на чен ня «Ве ли ка Вітчиз ня на
війна» не до пов ню ва ти ще яки мись роз ло ги ми удо с те ме нен ня ми (на кшталт
«…ра дянсь ко го на ро ду за свою зем лю і про ти фа шиз му…», що вже зовсім пе ре -
тво рює не обхідну об’єкти во ва ну ко рот ку на зву на агітпроп ний громіздкий яр -
лик), то во но цілком мо же, за ба жан ня, інтер пре ту ва ти ся, на при клад, як «Ве ли ка
Вітчиз ня на війна німець ко го на ро ду про ти мос ковсь ко-більшо виць кої чер во ної
чу ми». 

Підсу мо ву ю чи, кон ста туємо, що ви ко ри с тан ня твер д жен ня про німець ко-ра -
дянсь ку війну 1941–1945 рр. як про «Ве ли ку Вітчиз ня ну війну» з відповідни ми
політи ко-іде о логічни ми ко но таціями і апе ляціями у політич них про це сах – це є
втілен ня да но го політич но го міфу в ході роз гор тан ня ос танніх. 

Ще один ду же по ши ре ний політич ний міф – міф про на цизм (фа шизм) як най -
жах ливіший ви яв іде о логії і політич ної прак ти ки в історії люд ст ва. Раціональ ною
підста вою для фор му ван ня цьо го міфу по ста ли ра систсь ко-шовіністичні ас пек ти
на цистсь кої іде о логії, а та кож ре пре сив но-си лові дії, вклю ча ю чи фізич не зни щен -
ня, які вчи ня ли ся при хиль ни ка ми цієї іде о логії з опо рою, зо к ре ма, на дер жав ний
апа рат Тре ть о го Рей ху (німець кої на цистсь кої дер жа ви), про ти своїх політич них
опо нентів, про ти де я ких ет но-національ них груп, діячів рухів опо ру та по ча с ти
місце во го на се лен ня на те ри торіях, кон тро ль о ва них німець ки ми війська ми і
адміністрацією до і під час Дру гої світо вої війни. До цьо го ще до да ють про ве ден -
ня ан ти гу ман них ек с пе ри ментів над в’яз ня ми німець ких кон цен т раційних та -
борів і то му подібні дії. І все це трак тується як щось особ ли ве, над зви чай не в
людській історії в сенсі йо го жах ли вості, лю ди но не на вис ності, не при пу с ти мості,
де монічності, врешті-решт. І як що кон ста тація ви раз ної ан ти гу ман ності на циз му
що до своїх опо нентів та йо го ра систсь ко-шовіністич них еле ментів за ли шається в
ме жах раціональ ності, обґрун то ва ності і об’єкти во ва ності, то при пи су ван ня на -
циз му ви нят ко во го лю ди но не на вис ництва аж до звіря чості – це оче вид ний
ірраціоналізм, во люн та ризм і не адек ватність. У цьо му зв’яз ку вар то зга да ти хо ча
б ма су іде о логічних до к т рин, котрі про го ло шу ють різні відповідні ет но-
національні спільно ти, соціальні кла си, на ро ди і ра си «об ра ни ми», «бо го об ра ни -
ми», «пе ре до ви ми», «світо ча ми цивілізації», «імперсь ки ми», «аван гар да ми люд -
ст ва», «ло ко мо ти ва ми про гре су», «ви щи ми і ве ли ки ми» і т.д., і т.п. – на про ти ва -
гу всім іншим. Це що до ра систсь ко-шовіністич них ас пектів іде о логії на циз му.

Що ж до йо го політич ної прак ти ки, то в історії люд ст ва бу ли, як відо мо, такі
звірства (зга да ти хо ча б не людські тор ту ри що до во рогів у кон тексті істо рич них
ре алій бут тя японсь ко го, ки тайсь ко го, ко рейсь ко го на родів, прак ти ку се ред нь -
овічних ка ту вань у то го часній Європі, ек с це си релігійних війн, свя щен ну
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інквізицію ка то лиць кої церк ви зі спа лю ван ням єре тиків на во гни щах, «будні»
Гро ма дянсь кої війни в Російській імперії 1917–1921 рр. та ре алії ГУ ЛА Гу часів
ста линсь ко го СРСР то що), пе ред яки ми во на не по стає, звісно, взірцем гу ман -
ності, але без за пе реч но втра чає оре ол крайніх форм лю ди но не на вис ництва і ан -
ти гу ман ності в людській історії. А на мірку ван ня з при во ду мас штабів вчи не но -
го, то лю ди но не на вис ниць ка «м’ясо руб ка», що «пра цю ва ла» під егідою ко му но-
більшо виць кої іде о логії в СРСР, КНР, у пол потівській Кам пучії та в низці інших
країн і регіонів, во че видь, за мірою скоєно го за ли шає політич ну прак ти ку на циз -
му (навіть з вра ху ван ням жертв Дру гої світо вої війни, хо ча ці ос танні ніяк не мо -
жуть вва жа ти ся су то на цистсь ки ми жерт ва ми – тут при чинність знач но шир ша і
складніша) да ле ко по за ду.

От же, твер д жен ня про на цизм як най жах ливіший ви яв іде о логії і політич ної
прак ти ки в історії люд ст ва – це сер це ви на політич но го міфу, який ши ро ко за сто -
со вується у ба га ть ох політич них про це сах су час ності; при цьо му ча с то-гу с то ще
й во люн та ристсь ки жон г лю ють терміна ми на цизм і фа шизм, ото тож ню ю чи їх, ви -
да ю чи од не за інше, за пе ре чу ю чи не обхідність їх змісто во го розрізнен ня і т.п.
Політич ний про цес як міфовтілен ня в цьо му ви пад ку незрідка при кри ває ре альні
політичні цілі, ана логічні цілям лідерів на цистсь ко го ру ху.

І, на ос та нок, ко рот ко зу пи ни мось на аналізі твер д жень, що зво дять ся до про -
го ло шен ня гло балізації як про гре сив но го (здебільшо го по зи тив но го) і єди но мож -
ли во го фор ма ту по даль шо го бут тя люд ст ва.

До чо го, в кінце во му підсум ку, ве де про цес гло балізації в мас шта бах всьо го
люд ст ва? До цілком оче вид но го наслідку – уніфікації людсь кої спільно ти з єди -
ною за галь носвіто вою еко номікою, єди ним інфор маційно-ко муніка тив ним про -
сто ром, єди ним куль тур ним про сто ром з то таль ним доміну ван ням так зва ної за -
галь но людсь кої куль ту ри, єди ною за галь но людсь кою мо вою спілку ван ня, єди ною
уніфіко ва но-еку менічною релігією, єди ним ре аль ним за галь носвіто вим уря дом і
т.д. Мож на дис ку ту ва ти, скільки ча су за бе ре про цес то таль ної уніфікації існу ван -
ня люд ст ва, але логіка гло балізації є са ме та кою. Чи є цей про цес на разі
здебільшо го по зи тив ним? В пев них ас пек тах так, зо к ре ма, як що йдеть ся про оп -
ти мальність функціону ван ня еко номіки в за галь носвіто во му вимірі, про мож -
ливість пев ним гру пам лю дей оби ра ти по лем своєї са мо ре алізації ті чи ті регіони
світу, про спро щен ня за галь носвіто вої ко мунікації то що. Але це один бік ме далі.
А як що до дру го го?

А дру гий, зво рот ний, бік цієї ме далі по ля гає в то му, що уніфіко ва не люд ст во
бу де ста но ви ти со бою з ча сом все більш і більш за га лом спро ще ну, од норіднішу,
спримітивізо ва ну си с те му, життєздатність якої весь час бу де не без печ но зни жу ва -
тись. З те орії си с тем відо мо, що пев ний рівень ге те ро ген ності, варіатив ності бут -
тя будь-якої си с те ми (зо к ре ма, на рівні си с те мо у тво рю ю чих вла с ти во с тей та ха -
рак те ри с тик) життєво не обхідний для її са мовідтво рен ня і по даль шо го існу ван ня.
Ви раз на тен денція до го мо генізації (на ро с тан ня од норідності, уніфіко ва ності) си -
с те ми – це тен денція де гра дації, ви ро д жен ня, втра ти ре сур су життєздат ності. Як -
що та ка тен денція є інтен сив ною і не зво рот ною – це пря мий шлях до за ги белі си -
с те ми, яка стає пи тан ням ли ше до волі об ме же но го ча су.

Те, що ви яв ляє се бе в сьо го денні як роз мах і ди наміка гло балізаційних про -
цесів в мас шта бах люд ст ва, засвідчує по сту по вий вихід на пер ший план у них не -
га тив них ас пектів на про ти ва гу по зи тив ним. Що ж до єди но мож ли во го фор ма ту
по даль шо го бут тя люд ст ва ли ше у руслі на ро с та ю чо го гло балізаційно го ва лу, то
та ке твер д жен ня теж мо же бу ти підда не серй оз ним сумнівам. Інстинкт са моз бе -
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ре жен ня люд ст ва має «підка за ти» йо му шля хи і фор ми ви хо ду з цьо го за ги бель -
но го «што по ру», мож ливі за со би ви тво рен ня адек ват них «ан ти мо но поль них», ан -
ти уніфікаційних інстру ментів збе ре жен ня, при наймні, ет но-національ но го і мов -
но го роз маїття людсь кої спільно ти. У вся ко му разі, пев на світо ва тен денція апе -
лю ван ня до ет но-національ них цінно с тей, до по си лен ня ролі і ва ги національ них
дер жав, до про ти сто ян ня гло балізації і уніфікації люд ст ва, до ро зуміння не -
обхідності об ме жен ня пре тензій на за галь носвіто ве (а по ча с ти і регіональ не) еко -
номічне, куль тур но-мов не, політич не доміну ван ня ос нов них кан ди датів на «мо -
но полію»: (США, КНР, РФ то що) вка зує на мож ливість віднай ден ня люд ст вом
чин ників ко рекції гло балізації, які б не до пу с ти ли кри тич но го рівня уніфікації
людсь кої спільно ти. 

Та ким чи ном, інфор маційний кон ст рукт, стриж нем яко го є твер д жен ня про
гло балізацію як про гре сив ний (здебільшо го по зи тив ний) і єди но мож ли вий фор -
мат по даль шо го бут тя люд ст ва, – це є міф, що, проєкту ю чись у су то політич ну
пло щи ну, на бу ває всіх оз нак політич но го міфу і яс к ра во засвідчує: політич ний
про цес – спри ят ли ве, ре ле вант не по ле міфовтілен ня.

Підсу мо ву ю чи, за зна чи мо: декілька взя тих на ми для аналізу політич них міфів
на бу ли своїх чітких оз нак са ме як політичні міфи, бу ду чи не обхідним інфор -
маційним ма теріалом для кон ст ру ю ван ня іде о ло го-імпе ра тив них за сад ба га ть ох
відповідних політич них про цесів, з од но го бо ку; з іншо го бо ку, ці ос танні ви тво -
ри лись і роз гор ну лись са ме як такі, а не інакші, в си лу то го, що ста ли адек ват ним
втілен ням оз на че них, ши ро ко роз пов сю д же них, політич них міфів. 

1. Во е во ди на Л.Н. Ми фо ло гия и куль ту ра / Во е во ди на Л.Н. – М., 2002. – 293 с.; Зу -
биць ка Л.Й. Міф як фе но мен су час ної політи ки: дис. … канд. політ. на ук / Зу биць -
ка Л.Й. – К., 2005. – 194 с.; Лу ки нюк М. В. Обе реж но: МІФИ / Лу ки нюк М.В. – К.: Вид.
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тичність / Гна тюк О. (ав то риз. пер. з поль.) – К.: Кри ти ка, 2005. – 528 с.; Зу биць ка Л.Й.
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3. Барт Р. Ми фо ло гии / Барт Р. – М.: Изд-во им. Са баш ни ко вых, 1996. – 234 с.;
Безнісько В.С. Цит. ро бо та; Го ло ва тий М. Політич на міфо логія / Го ло ва тий М. – К.: МА -
УП, 2005. – 148 с.; Ка ра-Мур за С. Ма ни пу ля ция со зна ни ем / Ка ра-Мур за С. – М.,
2003. – 678 с.; Фор ми ро ва ние и функ ции по ли ти че с ких ми фов в пост со вет ских об ще ст -
вах: Сб-к на уч. тру дов – М.: РГГУ, 1996. – 518 с.; Цу лад зе А. По ли ти че с кая міфо логія /
Цу лад зе А. – М., 2003. – 312 с. 4. Зу биць ка Л.Й. Цит. ро бо та; Оль шан ский Д.Б. По ли ти -
че с кий PR / Оль шан ский Д.Б. – СПб.: Пи тер, 2003. – 383 с.; Хюб нер К. Ис ти на ми фа /
Хюб нер К. – М.: Ре с пуб ли ка, 1996. – 448 с. 5. Ло бок А. Ан т ро по ло гия ми фа / Ло бок А. –
Ека те рин бург, 1997. – 812 с.; По ло син В.С. Миф, ре ли гия, го су дар ст во / По ло син В.С. –
М.: Ла до мир, 1999. – 437 с. 6. Ше с тов Н.И. По ли ти че с кий миф те перь и преж де / Ше -
с тов Н.И. (под. ред. проф. А.И.Де ми до ва) – М.: ОЛ МА-ПРЕСС, 2005. – 298 с.;
Cassirer E. Цит. ро бо та. 7. Гор ба тен ко В.П. Мо дернізація ук раїнсько го суспільства у
кон тексті су час них цивілізаційних про цесів: дис. … докт. політ. на ук / Гор ба тен ко В.П.
К, 1999. – 379 с.; Ло бок А. Цит. ро бо та. 8. Ка ра-Мур за С. Цит. ро бо та. 9. Ро зум ний М.
Ал го рит ми національ но го са мо опа ну ван ня / Ро зум ний М. – К., 2008. – 112 с.
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Ф. Г. СЕ МЕН ЧЕН КО

РЕ ФОР МУ ВАН НЯ ПОЛІТИЧ НОЇ СИ С ТЕ МИ ТА РОЗ БУ ДО ВА 
ГРО МА ДЯНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТИВ НО НЕ ОБХІДНІ 

УМО ВИ ЦІННІСНО ГО ВИМІРУ ПОЛІТИЧ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Ав тор до во дить, що низь ка ефек тивність місце во го са мо вря ду ван ня, по ряд з не -
ефек тив ною дер жав ною вла дою та не до ско на лою су до вою си с те мою є найбільш ак ту -
аль ною суспільною про бле мою, яку не мож ли во виріши ти ли ше че рез про сте роз ме жу -
ван ня по вно ва жень між ор га на ми дер жав ної вла ди й місце во го са мо вря ду ван ня. Не -
обхідно чітко виз на чи ти і закріпи ти за кож ним рівнем публічної вла ди власні дже ре ла
бю д жет них над хо д жень, що ста не не обхідною пе ре ду мо вою по даль шо го роз вит ку
місце во го са мо вря ду ван ня.

Клю чові сло ва: політич на си с те ма, політичні цінності, політич на діяльність, гро -
ма дянсь ке суспільство, місце ве са мо вря ду ван ня. 

Се мен чен ко Ф.Г. Ре фор ми ро ва ние по ли ти че с кой си с те мы и фор ми ро ва ние
граж дансь ко го об ще ст ва как объ ек тив но не об хо ди мые ус ло вия цен но ст но го из ме -
ре ния по ли ти че с кой де я тель но с ти

Ав тор до ка зы ва ет, что низ кая эф фек тив ность ме ст но го са мо управ ле ния, на ря ду
с не эф фек тив ной го су дар ст вен ной вла с тою и не со вер шен ной су деб ной си с те мой яв ля -
ють ся на и бо лее ак ту аль ной про бле мой, ко то рую не воз мож но раз ре шить лишь че рез
про стое раз ме же ва ние пол но мо чий меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст -
но го са мо управ ле ния.Не об хо ди мо чет ко оп ре де лить и за кре пить за каж дым уров нем
пуб лич ной вла с ти ис точ ни ков бю д жет ных на пов не ний, что и ста нет не об хо ди мым ус -
ло ви ем даль ней ше го раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния.

Клю че вые сло ва: по ли ти че с кая си с те ма, по ли ти че с кие цен но с ти, по ли ти че с кая
де я тель ность, граж дан ское об ще ст во, ме ст ное са мо управ ле ние. 

Semenchenko F. Reform of the political system and the development of civil society
as objectively necessary conditions valuable dimension of political activity

The author argues that the low efficiency of local government , along with inefficient pub-
lic authorities and flawed judicial system is the most important social problem that can not be
solved only through a simple division of powers between the state and local authorities . You
must define and assign to each level of public authorities own sources of budget revenues ,
which would be a prerequisite for further development of the local government.

Keywords: political system , political values, political activity, civil society and local
government.

Політичні зміни, які відбу ва ють ся сьо годні в ук раїнсько му суспільстві, в пер -
шу чер гу ма ють бу ти спря мо вані на транс фор мацію у сфері ор ганізації та по бу -
до ви влад них струк тур. Роз ви ток суспільства не мож ли вий без ство рен ня
відповідних умов, яки ми по ряд з інши ми є фор му ван ня струк ту ри ор ганів дер жа -
ви та їх діяльність відповідно до прин ципів де мо кратії. Про це до сить ак тив но ос -
таннім ча сом на го ло шу ють Ю. Ба ра баш, І. Ба ра нов, О. Ба т ри мен ко, С. Біло шиць -
кий, В. Бортніков, А. Єрмо лен ко, Н. Жабінець, О. Зуб чик, В. Корнієнко, О. Ко -
саківська, Я. Ко чу бей, І. Кресіна, П.Кузьмін, В. Куйбіда, І. Ла зар, Н. Ла тигіна,
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К. Шев чен ко, Л. Ля со та, Ю. Му д рик, А. Нікіфо ро ва, Н. Піска рь о ва, О. Рад чен ко,
В. Ри ба чук, С. Ря бов, А. Сло бо дя нюк, С. Ря бов та ін. 

Особ ли ве місце у цій си с темі зай має інсти тут місце во го са мо вря ду ван ня. Кон -
сти туція Ук раїни (ст. 5) про го ло шує, що носієм су ве реніте ту і єди ним дже ре лом
вла ди в Ук раїні є на род. На род здійснює вла ду без по се ред ньо і че рез ор га ни дер -
жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня1. 

Важ ливість інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван ня2 ба зується на без по се редній
мож ли вості місце во го на се лен ня вирішу ва ти пи тан ня місце во го зна чен ня, ре -
алізо ву ю чи свої інте ре си у цій сфері, які най частіше втра ча ють ся на за галь но дер -
жав но му рівні. Мож на відзна чи ти де мо кра тич ний ха рак тер усієї си с те ми вла ди в
Ук раїні, але в цьо му відно шенні не мож ли во уник ну ти пев них за ува жень. По-пер -
ше, дер жа ва хо ча і ви с ту пає від імені усь о го суспільства, але фак тич но во на пред -
став ляє ли ше пев ну йо го ча с ти ну. По-дру ге, дер жа ва здійснює свої функції в ос -
нов но му че рез уп равлінський, бю ро кра тич ний апа рат. Тоб то фак тич но має місце
пев не відчу жен ня дер жав ної вла ди від її дже ре ла – суспільства. Та ка відо крем -
леність ве де до зни жен ня мож ли во с тей кон тро лю з бо ку ос тан нь о го. В цьо му
відно шенні на рівні місце во го са мо вря ду ван ня те о ре тич но має зро ста ти про -
зорість вла ди, тоб то ство рю ва тись пе ре ду мо ви для її більшої кон тро ль о ва ності.
На жаль, на сьо годні в Ук раїні ці пе ре ду мо ви за ли ша ють ся не ре алізо ва ни ми,
внаслідок не роз ви не ності гро ма дянсь ко го суспільства, мо но полії дер жав них
струк тур, ко рупції та інших при чин що мо жуть ста ти ок ре мою те мою досліджен -
ня. Ми ж зо се ре ди мо ува гу са ме на про цесі ста нов лен ня місце во го са мо вря ду ван -
ня в Ук раїні який про тя гом по ст ра дянсь ко го періоду про хо дить хо ча де ко ли й су -
пе реч ли во, але до сить по сту по во. Так, за часів СРСР місце во го са мо вря ду ван ня
фак тич но не існу ва ло. Кон сти туція УРСР 1978 ро ку (ст. 2) місти ла по ло жен ня про
те, що уся вла да у ре с публіці на ле жить на ро дові, на род здійснює дер жав ну вла ду
че рез Ра ди на род них де пу татів, які скла да ють політич ну ос но ву ре с публіки, а усі
інші дер жавні ор га ни підкон т рольні та підзвітні Ра дам на род них де пу татів. Тоб -
то Ра ди на род них де пу татів фак тич но бу ли ор га на ми дер жав ної вла ди. При цьо -
му ра дянсь ка те орія дер жав но го будівництва роз гля да ла місцеві Ра ди як фор му
поєднан ня пря мої та пред став ниць кої де мо кратії і про го ло шу ва ла, що Ра ди є од -
но час но ор га на ми єди ної дер жав ної вла ди та ор га на ми са мо вря ду ван ня на се лен -
ня, які ніби то вирішу ють пи тан ня місце во го зна чен ня. Йшло ся про так зва ну
«подвійну при ро ду» цих ор ганів. На справді ж ці ідеї за ли ша ли ся те орією, спро -
можність якої бу ти втіле ною у жит тя вик ли кає не безпідставні сумніви.

Не менш важ ли вим є те, що не зва жа ю чи на фор маль не про го ло шен ня прин -
ци пу на род но го су ве реніте ту, фак тич но ви бо ри до місце вих Рад відбу ва ли ся на
бе заль тер на тивній ос нові, то му ка за ти про фор му ван ня цих ор ганів на се лен ням
бу ло б не ко рект но. По ряд із цим існу ва ла су во ра вер ти каль вла ди, тоб то підпо -
ряд ку ван ня рад «ниж чо го рівня» ра дам «ви що го рівня», відповідно до прин ци пу
«де мо кра тич но го цен т ралізму». Місцеві Ра ди хо ча й ма ли пер шо ряд не зна чен ня
по відно шен ню до своїх ви ко нав чих ор ганів але на справді пе ре тво рю ва лись у ке -
ро вані ни ми фор мальні струк ту ри. Все це, бе зу мов но, су пе ре чить ос нов ним оз на -
кам місце во го са мо вря ду ван ня.

То му фак тич но про цес відро д жен ня місце во го са мо вря ду ван ня в су часній Ук -
раїні по чав ся ли ше після на бут тя нею не за леж ності та об ран ня кур су на де мо кра -
тичні пе ре тво рен ня.

Пер шим кро ком на цьо му шля ху ста ло прий нят тя 07.12.1990 ро ку За ко ну
«Про місцеві Ра ди на род них де пу татів та місце ве са мо вря ду ван ня». Цим За ко ном
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бу ло закріпле но са мостійність та не за лежність Рад у ме жах своїх по вно ва жень у
вирішенні пи тань місце во го зна чен ня, про го ло ше но на дан ня їм фінан со во-еко -
номічної ба зи, та закріпле но пра во ут во рю ва ти свої ви ко навчі, роз по рядчі та інші
ор га ни, вста нов лю ю чи їх струк ту ру. Тоб то впер ше бу ло закріпле но ос новні оз на -
ки місце во го са мо вря ду ван ня, а са ме пра во ву, фінан со ву та ор ганізаційну ав то -
номію. Але по ряд із бе зу мов но про гре сив ни ми по ло жен ня ми, згідно статті 2 цьо -
го За ко ну місцеві Ра ди бу ло закріпле но у якості пред став ниць ких ор ганів дер жав -
ної вла ди. По суті бу ло об'єдна но дві си с те ми ор ганів, на роз ме жу ван ня ком пе -
тенції яких і спря мо ва на ідея місце во го са мо вря ду ван ня. 

Про цес втілен ня прин ци пу роз поділу вла ди та по бу до ви відповідно до ньо го
цен т раль них ор ганів дер жав ної вла ди, по зна чив ся і на си с темі ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня. За кон Ук раїни «Про місцеві Ра ди на род них де пу татів та місце ве
і регіональ не са мо вря ду ван ня» в ре дакції від 26.03.1992 ро ку, про го ло шу ю чи
місце ве са мо вря ду ван ня ос но вою де мо кра тич но го ус т рою вла ди в Ук раїні,
закріпив йо го як ор ганізацію гро ма дян для са мостійно го вирішен ня без по се ред -
ньо або че рез ор га ни, які во ни оби ра ють, усіх пи тань місце во го жит тя в ме жах за -
конів та влас ної фінан со во-еко номічної ба зи]. Та ким чи ном місцеві Ра ди на род -
них де пу татів бу ли ос та точ но звільнені від ви ко нан ня дер жав них функцій, що
ста ло на ступ ним кро ком у пе ре тво ренні їх на справжні ор га ни місце во го са мо вря -
ду ван ня3.

По даль ше ре фор му ван ня си с те ми місце во го са мо вря ду ван ня знай ш ло своє
відо б ра жен ня на Кон сти туційно му рівні. Кон сти туція Ук раїни 1996 ро ку про го ло -
си ла, що місце ве са мо вря ду ван ня є пра вом те ри торіаль ної гро ма ди са мостійно
вирішу ва ти пи тан ня місце во го зна чен ня в ме жах Кон сти туції і за конів Ук раїни.
Тоб то у якості пер вин но го суб'єкта місце во го са мо вря ду ван ня бу ло закріпле но са -
ме те ри торіаль ну гро ма ду, що є навіть спе цифічним у порівнянні з по ло жен ня ми
Євро пейсь кої Хартії про місце ве са мо вря ду ван ня. Та кож бу ло виз на че но за галь ну
струк ту ру та ком пе тенцію пред став ниць ких ор ганів. Закріплен ня цих по ло жень в
Кон сти туції, з од но го бо ку, ство ри ло до дат кові га рантії не по руш ності ос нов
місце во го са мо вря ду ван ня, але з іншо го й де що ус клад ни ло роз ви ток цьо го інсти -
ту ту, оскільки де які з них ма ють дис кусійний ха рак тер4.

По ло жен ня Кон сти туції бу ло роз ви ну то у За коні Ук раїни «Про місце ве са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні» від 21.05.1997 ро ку, який виз на чив си с те му та га рантії
місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні, за са ди ор ганізації та діяль ності, пра во во го
ста ту су і відповідаль ності йо го ор ганів та по са до вих осіб. Відповідно до за зна че -
но го За ко ну, під місце вим са мо вря ду ван ням в Ук раїні слід ро зуміти «га ран то ва не
дер жа вою пра во та ре аль ну здатність те ри торіаль ної гро ма ди са мостійно або під
відповідальність ор ганів та по са до вих осіб місце во го са мо вря ду ван ня вирішу ва -
ти пи тан ня місце во го зна чен ня в ме жах Кон сти туції і за конів Ук раїни». Як ба чи -
мо, За кон, у порівнянні з Кон сти туцією, дає більш по вне виз на чен ня місце во го са -
мо вря ду ван ня, на го ло шу ю чи на де я ких важ ли вих мо мен тах. По-пер ше, йдеть ся
про те, що місце ве са мо вря ду ван ня це не ли ше га ран то ва не дер жа вою пра во, а і
ре аль на здатність те ри торіаль ної гро ма ди вирішу ва ти пи тан ня місце во го зна чен -
ня, оскільки на явність са мо го по собі пра ва не оз на чає влас не функціону ван ня
місце во го са мо вря ду ван ня. По-дру ге, За кон «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук -
раїні», виз на ча ю чи по нят тя місце во го са мо вря ду ван ня, не ли ше пе ред ба чає пра во
здійснен ня місце во го са мо вря ду ван ня, але й по кла дає на суб'єктів йо го здійснен -
ня відповідальність за наслідки своєї діяль ності. В цьо му За коні, на відміну від
Кон сти туції, своє більш по вне відо б ра жен ня знай ш ло по нят тя місце во го са мо вря -
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ду ван ня, яке містить ся в Євро пейській Хартії про місце ве са мо вря ду ван ня, хо ча і
з де я ки ми відмінно с тя ми. Так, оскільки суб'єктом місце во го са мо вря ду ван ня
згідно Кон сти туції Ук раїни є те ри торіаль на гро ма да, відповідальність за йо го
здійснен ня по кла дається ли ше на ор га ни та по са до вих осіб місце во го са мо вря ду -
ван ня. В ціло му За кон істот но на бли зив пра во ве ре гу лю ван ня місце во го са мо вря -
ду ван ня до світо вих стан дартів у цій сфері.

Вза галі, май же за двад цять років роз вит ку інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван -
ня, зроб ле но відчутні кро ки на шля ху йо го нор ма тив но-пра во во го закріплен ня та
за без пе чен ня. На рівні Кон сти туції про го ло ше но та га ран то ва не пра во на місце ве
са мо вря ду ван ня, виз на че но йо го по нят тя та прин ци пи, фор ми здійснен ня. Ство -
ре но діючу си с те му йо го ор ганів. Ок рес ле но пе ре ду мо ви ма теріаль но-фінан со вої
та пра во вої ос нов місце во го са мо вря ду ван ня. Але про цес ста нов лен ня місце во го
са мо вря ду ван ня сьо годні ще три ває. При чо му цей про цес бурх ли во роз ви вається
не ли ше на за ко но дав чо му але і на на уко во му рівні.

Так, ак ту аль ною є про бле ма роз ме жу ван ня по вно ва жень ор ганів місце во го са -
мо вря ду ван ня та місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди. В пер шу чер гу це
сто сується по вно ва жень, які відповідно до за ко но дав ст ва рай онні чи об ласні ра -
ди де ле гу ють місце вим дер жав ним адміністраціям, та по вно ва жень, що де ле гу -
ють ся ор га на ми ви ко нав чої вла ди ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня. Нор ма тив -
но-пра вові ак ти, ре гу лю ю чи ці пи тан ня, в значній мірі дуб лю ють знач ну ча с ти ну
вка за них по вно ва жень, по ро д жу ю чи колізії у нор ма тив но-пра во во му ре гу лю ванні
інсти тутів місце вої вла ди. 

Як наслідок, не виз на че ним за ли шається пра во вий ста тус ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня на рівні об ла с тей та рай онів. Не ма ю чи змо ги фор му ва ти власні
ви ко навчі ор га ни, рай онні і об ласні ра ди зму шені де ле гу ва ти власні по вно ва жен -
ня відповідним місце вим дер жав ним адміністраціям. Нор ми За ко ну «Про місце -
ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні», зо бов'язує рай онні та об ласні ра ди де ле гу ва ти
власні по вно ва жен ня відповідним місце вим дер жав ним адміністраціям. Тож до -
во дить ся кон ста ту ва ти, що місце ве са мо вря ду ван ня ще не підня ло ся до рівня об -
ла с тей та рай онів, хо ча місцеві інте ре си тут про яв ля ють ся не менш суттєво, ніж
на рівні міст, сіл та се лищ5.

Існує не обхідність де таль ної пра во вої рег ла мен тації без по се ред ньої діяль -
ності те ри торіаль них гро мад у якості пер вин них суб'єктів місце во го са мо вря ду -
ван ня. За кон «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» ли ше в за галь них ри сах ок -
рес лює фор ми та кої діяль ності – про ве ден ня місце во го ре фе рен ду му, за галь них
зборів гро ма дян, вне сен ня місце вих ініціатив, про ве ден ня гро мадсь ких слу хань,
ство рен ня та діяльність ор ганів са мо ор ганізації на се лен ня. Ре алізація цих форм
на прак тиці - пер ший крок на шля ху фор му ван ня ак тив ної гро ма дянсь кої по зиції
на се лен ня і са ме звідси мо же по ча ти ся за без пе чен ня ре аль но го функціону ван ня
місце во го са мо вря ду ван ня на рівні йо го пред став ниць ких ор ганів. То му де таль на
пра во ва рег ла мен тація за зна че них форм на за ко но дав чо му рівні є вкрай не -
обхідною і не мо же бу ти заміне на ре гу лю ван ням на рівні ста тутів те ри торіаль них
гро мад.

Та ким чи ном, від по чат ку про го ло шен ня не за леж ності в Ук раїні че рез низ ку
об'єктив них та суб'єктив них при чин так і не відбу ло ся ре аль не ста нов лен ня ефек -
тив но го місце во го са мо вря ду ван ня та гро ма дянсь ко го суспільства. Як наслідок,
гро ма дя ни Ук раїни фак тич но відсто ро нені від участі в про цесі уп равління дер жа -
вою і до цьо го ча су не ста ли ре аль ним суб'єктом в ор ганізації політич ної вла ди.
На томість ут во рив ся за мк не ний на власні цілі та за вдан ня, гіпер т ро фо ва ний (за
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об ся гом сфер втру чан ня) інсти тут дер жав ної вла ди, що за своєю при ро дою спря -
мо ва ний на пе ре роз поділ на яв них суспільних ре сурсів. В ук раїнсько му варіанті
цей інсти тут пе ре важ но спря мо ва ний на об слу го ву ван ня інте ресів вузь ко го ко ла
осіб ви щої дер жав ної та зро ще ної з нею так зва ної бізне со вої еліти.

Ця прав ля ча верхівка, яка ро бить став ку на по туж ну дер жав ну цен т ралізацію,
мо же ще до стат ньо дов го і ком форт но існу ва ти в ре жимі по даль шо го пе ре роз -
поділу національ но го ба гат ст ва. Зро зуміло, що в такій си ту ації більшість на се -
лен ня про сто при ре че на на бідність та злидні, що, фак тич но, вже і відбу ло ся: за
ек с перт ни ми оцінка ми, 3-5 % на се лен ня во лодіють та роз по ря д жа ють ся близь ко
80% національ но го ба гат ст ва, в той же час по над 60% на се лен ня пе ре бу ва ють по -
за ме жею бідності6.

Та кий сце нарій роз вит ку, на на шу дум ку, є істо рич но при ре че ним у зв'яз ку з
постійним на ко пи чен ням внутрішньої на пру ги в суспільстві. Го ло вним дже ре лом
цієї на пру ги є невідповідність між дер жав ною мо но полією на ух ва лен ня політич -
них рішень без ура ху ван ня інте ресів всіх суб'єктів пра во во го ре гу лю ван ня, з од -
но го бо ку, та рин ком, який пе ред ба чає рівно правність інте ресів усіх влас ників, з
дру го го.

Та ка невідповідність має по туж не істо рич не та соціокуль тур не коріння, ад же
у не да ле ко му ми ну ло му дер жа ва во лоділа всім національ ним ба гат ст вом, що
відо б ра жа ло ся в її мо но поль но му праві на ух ва лен ня всіх соціаль но зна чу щих
рішень. Про тя гом ос танніх років та ку мо но полію бу ло зруй но ва но, од нак прак ти -
ка то таль но го дер жав но го втру чан ня за ли ши ли ся. Але найбільш не без печ ним є
те, що відбу вається про цес її роз ши рен ня та вдо с ко на лен ня. Вод но час спро би
інших рівно прав них влас ників ре алізу ва ти свій інте рес на ра жа ють ся на
відсутність шляхів і ме ханізмів їх участі в ух ва ленні рішень. Це, зре ш тою, при -
зво дить до то го, що всі, хто ма ють інше ба чен ня сце наріїв по даль шо го суспільно -
го роз вит ку, ви му ше но опи ня ють ся в політичній опо зиції до існу ю чої вла ди.

Розв'язан ня цієї су пе реч ності мож ли ве че рез зміну си с те ми сто сунків вла ди і
суспільства, що доз во лить ви я ви ти, вра ху ва ти та ре алізу ва ти інте ре си всіх заці кав -
ле них сил, здат них за без пе чу ва ти національ ний роз ви ток. Світо ва прак ти ка підка -
зує - шлях здійснен ня та кої зміни ле жить че рез ши ро ку де цен т ралізацію дер жав -
ної вла ди та ство рен ня ефек тив но го місце во го са мо вря ду ван ня, яке доз во лить роз -
кри ти дер жа во твор чу ініціати ву мільйонів гро ма дян, на да ти на ро дові роль ре аль -
но го суб'єкта в си с темі ор ганізації вла ди. Ефек тив на взаємодія дер жав ної вла ди та
місце во го са мо вря ду ван ня спри я ти ме ста нов лен ню та роз вит ку гро ма дянсь ко го
суспільства і соціаль но відповідаль но го бізне су. Без ре аль но го, ефек тив но го
місце во го са мо вря ду ван ня по даль ший роз ви ток Ук раїни як де мо кра тич ної дер жа -
ви з без печ ним про жи ван ням та до б ро бу том її гро ма дян не мож ли вий7.

Політич ним гас лом сьо го ден ня має ста ти роз ви ток дер жа ви че рез ста нов лен -
ня ефек тив но го місце во го са мо вря ду ван ня в інте ре сах кож но го ук раїнсько го гро -
ма дя ни на. Роз ви неність місце во го са мо вря ду ван ня, як інсти ту ту публічної вла ди,
що доз во ляє гро ма дам (об'єднан ням гро мад) са мостійно вирішу ва ти пи тан ня
місце во го рівня в ме жах Кон сти туції і за конів Ук раїни, вимірюється на ступ ни ми
чин ни ка ми: 

– на явністю виз на че ної та закріпле ної те ри торіаль ної ос но ви місце во го са мо -
вря ду ван ня, йо го по всюдністю;

– роз ме жу ван ням ком пе тенцій та по вно ва жень між дер жав ною вла дою і
місце вим са мо вря ду ван ням, та між ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня різних
рівнів адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою дер жа ви;
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– закріплен ням за місце вим са мо вря ду ван ням дже рел до ходів (перш за все по -
датків) на дов го т ри валій та постійній ос нові;

– роз ме жу ван ням землі та май на між дер жа вою та ор га на ми місце во го са мо -
вря ду ван ня;

– спро можністю ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня у на данні по слуг на се лен -
ню, як че рез гос по дарсь ку діяльність влас них підприємств, так і че рез за лу чен ня
при ват но го бізне су;

– ефек тивністю кон тро лю за діяльністю місце во го са мо вря ду ван ня з бо ку гро -
ма дян та на явністю чітких ме ханізмів відповідаль ності об ра них та при зна че них
по са до вих осіб, а та кож ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня за ре зуль та ти їх діяль -
ності;

– спро можністю ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня до фор му ван ня місце вої
політи ки, виз на чен ня стра тегії роз вит ку гро мад та те ри торій, пла ну ван ня та
підтрим ки місце во го роз вит ку;

– на явністю та ефек тивністю ме ханізмів ко о пе рації між те ри торіаль ни ми гро -
ма да ми та асоціаціями те ри торіаль них гро мад;

– рівнем взаємної довіри та парт нер ст ва між на се лен ням те ри торіаль ної гро -
ма ди, пред став ни ка ми бізне су та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня.

Місце ве са мо вря ду ван ня ви с ту пає як інсти тут публічної вла ди, і вод но час во -
но є та кож фор мою без по се ред ньої участі на се лен ня у вирішенні місце вих про -
блем. З цієї точ ки зо ру по каз ни ком роз ви не ності місце во го са мо вря ду ван ня ма -
ють бу ти:

– «про зорість» та відкритість діяль ності й намірів ор ганів та по са до вих осіб
місце во го са мо вря ду ван ня;

– до ступність ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня для без по се редніх звер нень
гро ма дян та ефек тивність зво рот но го зв'яз ку;

– ан ти ко рупційна стійкість ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня;
– ши ро ке ви ко ри с тан ням на місце во му рівні ме ханізмів пря мої де мо кратії та

гро мадсь ко го кон суль ту ван ня.
На жаль, ре аль ний стан місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні сьо годні за

більшістю на ве де них ви ще по каз ників є не за довільним, а відтак місце ве са мо вря -
ду ван ня в нашій дер жаві і як інсти тут публічної вла ди, і як фор ма без по се ред ньої
участі на се лен ня у вирішенні місце вих про блем не є суспільно ефек тив ним8.

Низь ка ефек тивність місце во го са мо вря ду ван ня, по ряд з не ефек тив ною дер -
жав ною вла дою та не до ско на лою су до вою си с те мою є найбільш ак ту аль ною
суспільною про бле мою. Цю про бле му не мож ли во виріши ти ли ше че рез про сте
роз ме жу ван ня по вно ва жень між ор га на ми дер жав ної вла ди й місце во го са мо вря -
ду ван ня. Не обхідно чітко виз на чи ти і закріпи ти за кож ним рівнем публічної вла -
ди власні дже ре ла бю д жет них над хо д жень, що ста не не обхідною пе ре ду мо вою
по даль шо го роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня. Сьо годні еко номічна слабкість
те ри торіаль них гро мад, їхня фінан со ва за лежність від дер жа ви, відсутність чітко -
го роз ме жу ван ня по вно ва жень «по вер ти калі» зму шу ють місце ву вла ду орієнту -
ва ти ся на об слу го ву ван ня, го ло вним чи ном, дер жав них інте ресів, а скоріше дер -
жав них діячів най ви що го ран гу. Ро бо та з на се лен ням ча с то роз гля дається як вто -
рин не, менш пре стиж не за вдан ня, і здійснюється ба га то в чо му фор маль но,
оскільки ре альні по тре би на се лен ня вра хо ву ють ся в ос тан ню чер гу, як на
національ но му так і на місце во му рівнях. Відтак, рівень довіри до місце вої вла ди
з бо ку на се лен ня є знач но ниж чим за по тенційно мож ли вий. А в умо вах не ви со -
кої довіри з бо ку на се лен ня, зро с тан ня гос по дарсь кої і фінан со вої са мостійності
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здат не пе ре тво ри ти місцеві ор га ни вла ди в струк ту ри, що об слу го ву ють ли ше са -
мих се бе, свій бізнес і які не бу дуть пра цю ва ти на стра тегічні по тре би гро ма ди
(ба га то в чо му це вже відбу вається, особ ли во не без печ ним ви гля дає роз ба за рю -
ван ня ко му наль них зе мель у ве ли ких містах та ку рорт них зо нах).

Са ме то му про бле ма ефек тив ності місце вої вла ди має не ли ше «технічний»
ха рак тер, оскільки са мо го ли ше впо ряд ку ван ня (роз ши рен ня) по вно ва жень,
збільшен ня фінан со вих коштів та зро с тан ня гос по дарсь кої са мостійності ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня не до стат ньо для по яви ефек тив ної вла ди на місцях.
Ефек тивність місце во го са мо вря ду ван ня мо же бу ти до сяг ну та ли ше че рез
поєднан ня до статніх по вно ва жень ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, спро мож -
ності цих ор ганів ви ко ри с та ти об сяг влас них по вно ва жень в інте ре сах гро ма ди та
відповідаль ності за свої дії пе ред те ри торіаль ною гро ма дою. Для вирішен ня цієї
про бле ми, на наш по гляд не обхідні на ступні кро ки: 

– зміна взаємовідно син у си с темі вла да-на се лен ня та за лу чен ня і осо би с та
участь на се лен ня у вирішенні місце вих про блем;

– постійний публічний діалог місце вої вла ди з на се лен ням;
– обізнаність гро ма дян що до їхніх прав та обов'язків у своєму місті (се лищі),

у т.ч. че рез підви щен ня ролі місце вих ЗМІ і не дер жав них ор ганізацій в інфор му -
ванні гро ма дян і ви роб лен ня у них виз на че ної по зиції що до ак ту аль них про блем
місце во го жит тя;

– фор му ван ня у на се лен ня за пи ту на ефек тив ну місце ву вла ду, який по кли ка -
ний ство ри ти й відповідну про по зицію;

– парт нер ст во дер жав ної вла ди й ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня9.
Та ким чи ном, про цес ста нов лен ня місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні, по ряд

з інши ми де мо кра тич ни ми пе ре тво рен ня ми, на сьо годнішній день бе зу мов но не є
за вер ше ним, він про дов жує роз ви ва ти ся. Двад цять років, з ог ля ду на світо ву
історію дер жа во тво рен ня, не є знач ним проміжком ча су, про тя гом яко го мож ли во
у повній мірі пе ре бу ду ва ти суспільство на якісно новій ос нові. Не доліки ж цьо го
про це су є май же не ми ну чи ми су пут ни ка ми про гре сив но го ру ху упе ред. 

Від по чат ку про го ло шен ня не за леж ності в Ук раїні че рез низ ку об'єктив них та
суб'єктив них при чин так і не відбу ло ся ре аль не ста нов лен ня ефек тив но го місце -
во го са мо вря ду ван ня та гро ма дянсь ко го суспільства. Як наслідок, гро ма дя ни Ук -
раїни фак тич но відсто ро нені від участі в про цесі уп равління дер жа вою і до цьо -
го ча су не ста ли ре аль ним суб'єктом в ор ганізації політич ної вла ди. На томість ут -
во рив ся за мк не ний на власні цілі та за вдан ня, гіпер т ро фо ва ний (за об ся гом сфер
втру чан ня) інсти тут дер жав ної вла ди, що за своєю при ро дою спря мо ва ний на пе -
ре роз поділ на яв них суспільних ре сурсів. В ук раїнсько му варіанті цей інсти тут пе -
ре важ но спря мо ва ний на об слу го ву ван ня інте ресів вузь ко го ко ла осіб ви щої дер -
жав ної та зро ще ної з нею так зва ної бізне со вої еліти.

1. Кон сти туція Ук раїни. За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук -
раїни». – К.: Ве лес, 2005. – 48 с. 2. Ге гель Г. Гро ма дянсь ке суспільство // Філо софія
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ін.]. – К.: Знан ня Ук раїни, 2003. – Т. 2. – С. 63–176. 3. Бар ков В.Ю. Взаємовідно си ни дер -
жа ви і суспільствап в Ук раїні / В.Ю. Бар ков // Ук раїнська політич на нація: ге не за, стан,
пер спек ти ви/ За ред. B.C. Кри са чен ка. – К.: НІСД, 2004. – С. 351–451. 4. Біло шиць кий С.
Кри за довіри гро мадсь кості до пред став ниць ких політич них інсти тутів / С. Біло шиць -
кий // Політич ний ме недж мент. – 2009. – № 2. – С. 56–66. 5. Ла зар І.Г. Ме ханізми за без -
пе чен ня па ри тет ної де мо кратії в ор га нах публічної вла ди: [мо но графія] / І.Г. Ла зар /
Львівський регіональ ний ін–т держ. уп равління Національ ної ака демії держ. уп равління
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ня як еле мент лобіюван ня: (посібник для гро мадсь ких ор ганізацій, які пра цю ють для
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В. П. НА ГРЕ БЕЛЬ НИЙ

АДМІНІСТРА ТИВ НО-ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ 
ДЕР ЖАВ НОЇ БЕЗ ПЕ КИ УК РАЇНИ

Невідклад ною ви мо гою ча су і за по ру кою на леж но го функціону ван ня та по -
даль шо го роз вит ку дер жа ви є ефек тив не уп равління у сфері дер жав ної без пе ки і
адек ват не існу ю чим вик ли кам та за гро зам унор му ван ня суспільних відно син, що
ви ни ка ють у даній сфері, і фак тич но сто су ють ся усіх ас пектів соціаль ної
життєдіяль ності.

Те о ре тич на роз роб ка про блем ре гу лю ван ня відно син у сфері дер жав ної без пе -
ки, зо к ре ма, адміністра тив но-пра во во го ре гу лю ван ня, є од ним з най важ ливіших
чин ників фор му ван ня кон цеп ту аль них за сад уп равління у даній сфері. Са ме цьо -
му при свя че на мо но графічна ро бо та І.Ф. Кор жа, яка не що дав но вий ш ла дру ком і
по пов ни ла низ ку ви дань з про бле ма ти ки дер жав ної без пе ки*.

Складність про ве ден ня досліджень у сфері дер жав ної без пе ки по ля гає пе ре -
дусім у то му, що відповідні на укові розвідки здійсню ва ли ся пе ре важ но у фор маті
об ме же но го до сту пу і досі про дов жу ють за ми ка ти ся ма ло до с туп ни ми як для ши -
ро ко го об го во рен ня у колі на уковців та фахівців, так і пе ресічних гро ма дян, які
цікав лять ся да ною про бле ма ти кою.

Ак ту альність досліджен ня І.Ф. Кор жа по ля гає у то му, що во но є пер шою
спро бою ком плекс но го висвітлен ня про блем адміністра тив но-пра во во го впли ву
на суспільні відно си ни у сфері дер жав ної без пе ки, а та кож аналізу з ура ху ван ням
ви мог та по треб сьо го ден ня ос нов них скла до вих ка те горії «дер жав на без пе ка, си -
с те ми суб’єктів уп равління сфе рою дер жав ної без пе ки, їх функцій та по вно ва -
жень. За зна че не да ло змо гу сфор му лю ва ти й обґрун ту ва ти на укові вис нов ки та
відповідні про по зиції що до шляхів та на прямів підви щен ня ефек тив ності функ -
ціону ван ня без пе ко вих пра вовідно син та уп равління сфе рою дер жав ної без пе ки.

Об ра на ав то ром струк тур на по бу до ва досліджен ня да ла йо му мож ливість
висвітли ти адміністра тив но-пра во ву ха рак те ри с ти ку відно син у сфері дер жав ної
без пе ки Ук раїни, про аналізу ва ти ста тус, функції та ком пе тенцію упов но ва же них
дер жа вою суб’єктів уп равління у даній сфері, а та кож стан та про бле ми удо с ко -

© НА ГРЕ БЕЛЬ НИЙ Во ло ди мир Пе т ро вич – кан ди дат юри дич них на ук, член-корес -
пон дент  НАПрН Ук раїни, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко -
рець ко го НАН Ук раїни

* Корж І.Ф. Адміністра тив но-пра во ве ре гу лю ван ня відно син у сфері дер жав ної без -
пе ки Ук раїни: мо но графія. – В.: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2013. – 384 с.

Розділ 11
РЕЦЕНЗІЇ



на лен ня адміністра тив но-пра во ву ха рак те ри с ти ку відно син у сфері дер жав ної
без пе ки Ук раїни, про аналізу ва ти ста тус, функції та ком пе тенцію упов но ва же них
дер жа вою суб’єктів уп равління у даній сфері, а та кож стан та про бле ми удо с ко -
на лен ня адміністра тив но-пра во во го ре гу лю ван ня відно син у цій сфері.

Знач на кількість по ло жень, які містять ся в ре цен зо ваній мо но графії є но ва -
торсь ки ми в ча с тині ком плекс но го досліджен ня зга да них про блем. За йо го ре -
зуль та та ми ав тор виз на чає пер спек ти ви роз вит ку і пріори те ти мо дернізації си с те -
ми уп равління та за ко но дав ст ва Ук раїни у без пе ковій сфері. Прак тич не зна чен ня
мо но графічно го досліджен ня по ля гає у то му, що йо го ре зуль та ти мо жуть бу ти ви -
ко ри с тані в по даль ших на уко вих роз роб ках про блем, пов’яза них із дер жав ним уп -
равлінням та сфе рою дер жав ної без пе ки Ук раїни ви кла данні на вчаль но го кур су
«Дер жав на без пе ка» обґрун то вані про по зиції, які містять ся в ро боті та кож мо -
жуть ви ко ри с то ву ва тись у за ко но творчій діяль ності спря мо ваній на вдо с ко на лен -
ня дер жав но го уп равління, кон сти туційно го та адміністра тив но го за ко но дав ст ва.

По зи тив но слід оціни ти низ ку по ло жень, які вис лов лені в мо но графії. Зо к ре -
ма, ба зу ю чись на те о ре тич них за са дах за галь ної те орії пра ва та пра во за с то сов ної
прак ти ки дослідни ком кон ст рук тив но про аналізо вані існу ючі на укові по зиції що -
до виз на чен ня по нять «без пе ка» та «не без пе ка», їхнє співвідно шен ня з по нят тя -
ми «національ на без пе ка» і «без пе ка дер жа ви», сфор му ль о ва не й обґрун то ва не
ав торсь ке виз на чен ня змісту по нят тя «дер жав на без пе ка» як ка те горії
функціональ ної на відміну від виз на но го на сьо годні підхо ду до цьо го пи тан ня як
ка те горії ста лості (за хи ще ності).

За слу го ву ють на ува гу вис нов ки що до ха рак тер них рис пра вовідно син, які ви -
ни ка ють у про цесі здійснен ня уп равління сфе рою дер жав ної без пе ки охоп лю ють
ши ро кий спектр відно син як пре вен тив но го ха рак те ру, так і дер жав но го при му су,
у то му числі із за сто су ван ням впли ву та при му су спеціаль но го ха рак те ру. Ав то -
ром на ве дені відмінності уп равління відно си на ми у сфері дер жав ної без пе ки зо -
к ре ма та уп равління цією сфе рою в ціло му порівня но з уп равлінням в інших сфе -
рах життєдіяль ності. На пе ре кон ли ву дум ку дослідни ка, за зна че не пов’яза но з
важ ливістю да ної сфе ри, не обхідністю за хи с ту дер жа ви як ос нов но го суб’єкта за -
без пе чен ня на леж но го функціону ван ня та існу ван ня лю ди ни, суспільства і дер жа -
ви в ціло му, а та кож і спе цифікою функціону ван ня в Ук раїні ви ко нав чої гілки дер -
жав ної вла ди та інсти ту ту Пре зи ден та Ук раїни, з існу ван ням ду алізму дер жав ної
ви ко нав чої вла ди то що.

В ро боті де таль но дослідже но си с те му уп равління сфе рою дер жав ної без пе ки
та си с те му її за без пе чен ня, функціону ю чих в них суб’єктів, їх пра во вий ста тус, а
та кож ґрун тов но про аналізо ва но та зроб лені вис нов ки що до при чин низь кої ефек -
тив ності уп равління існу ю чи ми у сфері дер жав ної без пе ки відно си на ми. В числі
яких, на дум ку ав то ра, прр5Ря функціону ван ня си с те ми стри му вані і про ти ваг
гілок дер жав ної вла ди, ви со кий рівень ко рупції в си с темі дер жав ної вла ди.

В ціло му, не зва жа ю чи на ок ремі не доліки мо но графічно го досліджен ня
І.Ф. Кор жа (по вна схе ма тичність у ви кла денні ма теріалу, не до стат ня виз на ченість
змісту і меж адміністра тив но-пра во во го впли ву на відно си ни у сфері дер жав ної
без пе ки) от ри мані ре зуль та ти мож на вва жа ти ва го мим вне ском у по даль шу роз -
роб ку та по глиб лен ня ме то до логії і те орії адміністра тив но-пра во во го ре гу лю ван -
ня відно син у сфері дер жав ної без пе ки, по шук но вих підходів до вив чен ня особ -
ли во с тей та ок ре мих ас пектів про блем функціону ван ня сфе ри дер жав ної без пе ки.
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О. Г. МУ РА ШИН

АК ТУ АЛЬНІ ДОСЛІДЖЕН НЯ ПРА ВА ЛЮ ДИ НИ НА ОСВІТТУ*

У си с темі прав лю ди ни, які виз на ча ють зміст і спря мо ваність діяль ності дер -
жа ви, важ ли ве місце посідає пра во лю ди ни на освіту. Ад же да не пра во слу гує за -
до во лен ню по треб ок ре мої лю ди ни в здо бутті освіти, що, своєю чер гою, га ран тує
ре алізацію ціло го спе к т ру інших кон сти туційних прав. Як що ж взя ти до ува ги,
що пра во лю ди ни на освіту спря мо ва не ще й на за без пе чен ня національ ної без пе -
ки та за га лом на роз ви ток дер жа ви і суспільства, то вко т ре пе ре ко нуєшся у те о ре -
тичній і прак тичній доцільності про ве ден ня досліджень з оз на че ної про бле ми.
Крім то го, студіюван ня пра ва лю ди ни на освіту на бу ває особ ли вої цінності в умо -
вах ре фор му ван ня національ них си с тем освіти більшості країн світу та адап тації
освітньо го за ко но дав ст ва Ук раїни до міжна род них стан дартів. З ог ля ду на це оче -
вид на ак ту альність на уко вої праці Оль ги Фе дорівни Мель ни чук «Пра во лю ди ни
на освіту» як в те о ре тичній, так і в прак тичній пло щині.

Ре цен зо ва на мо но графія вирішує про бле му фор му ван ня кон цеп ту аль них ос -
нов пра ва лю ди ни на освіту, ви роб лен ня єди но го по нятійно-ка те горіаль но го апа -
ра ту та ме то до логії досліджен ня, а та кож роз роб ки ре ко мен дацій що до вдо с ко на -
лен ня національ но го за ко но дав ст ва у сфері пра во во го ре гу лю ван ня освітніх
відно син.

Да на на уко ва пра ця логічно струк ту ро ва на та дає змо гу ком плекс но висвітли -
ти те о ре ти ко-пра вові за са ди пра ва лю ди ни на освіту. Ав тор послідо вно та ґрун -
тов но досліджує гно се о логічні ви то ки та су часні кон цеп ту аль но-ме то до логічні
за са ди пра ва лю ди ни на освіту, здійснює йо го сутнісну ха рак те ри с ти ку та роз кри -
ває ме ханізм і га рантії ре алізації да но го пра ва. 

У пер шо му розділі мо но графії, на ос нові аналізу праць кла сиків світо вої філо -
софсь ко-пра во вої дум ки, ав тор обґрун то вує періоди зацію роз вит ку кон цеп ту аль -
них за сад пра ва лю ди ни на освіту в Західній Європі та Аме риці, в Ук раїні та Росії
та їх ха рак терні ри си. О. Ф. Мель ни чук до хо дить вис нов ку, що фор му ван ня ідеї
пра ва лю ди ни на освіту відбу ва ло ся про тя гом три ва ло го ча су і за ле жа ло від
соціаль но-еко номічних, політич них, куль тур них, релігійних, пси хо логічних та
інших умов роз вит ку суспільства. За га лом, ево люція кон цепції пра ва лю ди ни на
освіту прой ш ла че рез релігійні та іде о логічні на ша ру ван ня від її за ро д жен ня в
епо ху ра бо влас ництва, як по тре би у ви хо ванні ви нят ко во «вільних» лю дей, до
ство рен ня су час них на уко вих те орій пра во ро зуміння та виз нан ня пра ва на освіту
за кож ним.

Но ва торсь ким, із на уко вої точ ки зо ру, є досліджен ня змісту пра ва лю ди ни на
освіту в ас пекті при род но пра во вої, по зи тивістської, інте г ра тив ної те орій пра во -
ро зуміння. Слуш ним є твер д жен ня ав то ра про те, що са ме інте г ра тив на юри с пру -
денція доз во ляє роз гля да ти аналізо ва не пра во ком плекс но, поєдна ти фор мальні та
змістовні йо го ха рак те ри с ти ки, за без пе чив ши рівно ва гу інте ресів ок ре мої осо би,
суспільства та дер жа ви.
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На уко ву цінність ста но вить висвітлен ня ме то до логії досліджен ня пра ва лю ди -
ни на освіту, під якою О. Ф. Мель ни чук ро зуміє си с те му те о ре тич них прин ципів,
філо софсь ко-світо гляд них підходів, ме тодів, які доз во ля ють всебічно та об’єктив -
но роз кри ти за гальні за ко номірності ста нов лен ня, функціону ван ня та роз вит ку
пра ва лю ди ни на освіту.

Не аби я ку роль для роз вит ку те орії пра ва лю ди ни на освіту має з’ясу ван ня сут -
ності суб’єктив но го пра ва лю ди ни на освіту, струк ту ри та особ ли во с тей йо го еле -
ментів, місця в си с темі інших прав, що й вирішує ав тор у дру го му розділі мо но -
графії. Кри тич но аналізу ю чи по гля ди вче них, О.Ф. Мель ни чук вис лов лює влас ну
точ ку зо ру що до по нят тя суб’єктив но го пра ва на освіту, ро зуміючи йо го як юри -
дич но за без пе че ну мож ливість осо би здо бу ва ти знан ня, фор му ва ти вміння, на вич -
ки, осо бистісні вла с ти вості з ме тою влас но го гар монійно го роз вит ку та
суспільства в ціло му. По глиб лює роз крит тя суб’єктив но го пра ва на освіту ав -
торсь ка кла сифікація йо го оз нак – на за гальні, що при та манні всім ка те горіям
прав лю ди ни, та спеціальні, що роз кри ва ють особ ливість аналізо ва но го пра ва.
Дослідни ця ар гу мен то ва но до во дить доцільність трич лен ної юри дич ної кон ст -
рукції суб’єктив но го пра ва лю ди ни на освіту та ви о крем лює особ ли вості йо го
пра во моч но с тей. 

Те о ре тич ну і прак тич ну цінність досліджен ня ста но вить висвітлен ня ав то ром
співвідно шен ня між пра вом лю ди ни на освіту та інши ми пра ва ми, яке ви ра -
жається в тісно му зв’яз ку між ни ми та їх взаємо о бу мов ле ності. Ав тор ар гу мен то -
ва но до во дить, що ре алізація пра ва лю ди ни на освіту бу ла б вза галі не мож ли вою
без існу ван ня пра ва на жит тя та не по вноцінною без за до во лен ня пра ва на здо -
ров’я, гідність, сво бо ду твор чості, дум ки і сло ва, вільне ви ра жен ня своїх по глядів
і пе ре ко нань, пра ва на інфор мацію, пра цю, вільний роз ви ток осо би с тості,
соціаль ний за хист. Відповідно, здійснен ня оз на че них прав та кож бу ло б не ефек -
тив ним без ре алізації пра ва лю ди ни на освіту, яке ви с ту пає за со бом за без пе чен ня
більшості з них.

На уко ву зна чущість має третій розділ мо но графії, в яко му на бу ли роз вит ку по -
нят тя та струк ту ра ме ханізму ре алізації пра ва лю ди ни на освіту, сутність яко го
роз кри вається не ли ше че рез приз му пра во вих за собів, але й за галь но соціаль них
чин ників. Аналізу ю чи оз на ки ме ханізму ре алізації пра ва лю ди ни на освіту, ав тор
на го ло шує на йо го соціаль но-пра вовій при роді, спря мо ва ності на за до во ленні по -
треб лю ди ни у здо бутті освіти, обу мов ле ності скла ду йо го еле ментів за кон ним
інте ре сом осо би та ди намічно му ха рак тері да но го ме ханізму. Дослідни ця роз кри -
ває сутність стадій ме ханізму ре алізації пра ва лю ди ни на освіту як взаємозв’яза -
них етапів діяль ності, ко жен з яких має власні за вдан ня, пра вові за со би, ко ло
учас ників, що спря мо вані на здо бут тя знань, фор му ван ня умінь, на ви чок і вла с ти -
во с тей осо би. 

На уко ву но виз ну ста нов лять ідеї ав то ра що до кла сифікації прин ципів ре -
алізації пра ва лю ди ни на освіту, за ос но ву якої бе руть ся ступінь де терміно ва ності
освітнім за ко но дав ст вом та прин ци пи пе да гогіки.

По зи тив но оцінюємо про по зиції дослідниці що до по тре би удо с ко на лен ня
чин но го освітньо го за ко но дав ст ва, зо к ре ма й шля хом підго тов ки в пер спек тиві
Освітньо го ко дек су Ук раїни, струк ту ра яко го про по нується в мо но графії.

У ре цен зо ваній праці роз ви вається кон цепція освітніх та тісно пов’яза них з
ни ми пра вовідно син. Зо к ре ма, про по нується їх по нят тя, ви о крем лю ють ся особ -
ли вості, ха рак те ри зу ють ся суб’єкти, об’єкти, зміст і підста ви транс фор мації
освітніх пра вовідно син.
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На ви со ко му пізна валь но му рівні по да но ма теріал чет вер то го розділу, який
при свя че но роз крит тю га рантій ре алізації пра ва лю ди ни на освіту. На уко вий інте -
рес вик ли кає обґрун ту ван ня ав то ром ідеї освітньо-пра во вих га рантій пра ва лю ди -
ни на освіту, під яки ми ро зуміється си с те ма пра во вих за собів об’єктив но го та
суб’єктив но го ха рак те ру, що ви ко ри с то ву ють ся в освітній сфері для за без пе чен ня
ре алізації, за хи с ту та охо ро ни пра ва лю ди ни на освіту.

У мо но графії знач на ува га приділяється висвітлен ню ролі ор ганів дер жав ної
вла ди та інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства в га ран ту ванні пра ва лю ди ни на
освіту; аналізу особ ли во с тей здійснен ня за хи с ту да но го пра ва дер жав ни ми ор га -
на ми уп равління освіти, ор га на ми гро мадсь ко го са мо вря ду ван ня на вчаль них за -
кладів та гро мадсь ки ми ор ганізаціями. До во дить ся не обхідність по си лен ня за -
хис ної функції ор ганів дер жав но-гро мадсь ко го уп равління освітою, що є важ ли -
вим вне ском в по глиб лен ня те орії пра ва лю ди ни на освіту. 

Ре цен зо ва на мо но графія ґрун тується на ши рокій те о ре тичній та нор ма тив но-
пра вовій дже рельній базі, на аналізі прак ти ки судів за галь ної та кон сти туційної
юри с дикції, пра во вих по зицій Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни. Об’єктивність
вис новків засвідчує ан ке ту ван ня сту дентів та пе да гогічних і на уко во-пе да -
гогічних працівників ок ре мих на вчаль них за кладів м. Вінниці, про ве де не ав то ром
з ме тою вив чен ня гро мадсь кої дум ки що до рівня за без пе чен ня пра ва лю ди ни на
освіту в Ук раїні. Об ра на ме то до логія досліджен ня доз во ляє дійти ар гу мен то ва них
вис новків, ство ри ти ав торсь ку си с те му ос нов них по нять і ка те горій з досліджу ва -
ної про бле ми, виріши ти за вдан ня, по став лені в ро боті.

На на шу дум ку, за на яв ності знач ної кількості пе ре ваг да но му досліджен ню
до да ло б по вно ти висвітлен ня пра ва лю ди ни на освіту крізь приз му су час них
теорій пра во ро зуміння та ак цен ту ван ня на ок ре мих струк тур них еле мен тах
механізму ре алізації пра ва лю ди ни на освіту, які за ли ши ли ся за ме жа ми
студіюван ня. 

От же, мо но графічне досліджен ня О.Ф. Мель ни чук має не аби я ку те о ре тич ну
та прак тич ну цінність. Йо го ре зуль та ти спри я ти муть ос мис лен ню пра ва лю ди ни
на освіту, прак ти ки йо го ре алізації, фор му ван ню за сад освітньо го пра ва в Ук раїні. 
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