Випуск

Київ 2013

62

Затверджено до друку
Вченою радою Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

Збірник затверджено ВАК України як наукове фахове видання,
в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень
Редакційна колегія
Ю.С. Шемшученко, доктор юридичних наук, академік НАН України (голова редколегії);
І.О. Кресіна, доктор політичних наук (головний редактор); В.І. Акуленко, доктор юридичних наук;
О.Ф. Андрійко, доктор юридичних наук; В.Д. Бабкін, доктор юридичних наук; О.В. Батанов, доктор
юридичних наук; В.П. Горбатенко, доктор політичних наук; В.Н. Денисов, доктор юридичних наук;
А.А. Коваленко, доктор політичних наук; О.М. Костенко, доктор юридичних наук; О.В. Кресін, кандидат юридичних наук; П.Ф. Кулинич, доктор юридичних наук; Л.І. Лойко, доктор політичних наук;
Н.Р. Малишева, доктор юридичних наук; В.П. Нагребельний, кандидат юридичних наук;
І.Г. Оніщенко, доктор політичних наук; Н.М. Оніщенко, доктор юридичних наук; М.В. Оніщук,
кандидат юридичних наук; Н.М. Пархоменко, доктор юридичних наук; В.І. Семчик, доктор юридичних
наук, член-кореспондент НАН України; В.Ф. Сіренко, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН
України; О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук; В.Ф. Смолянюк, доктор політичних наук;
Г.П. Тимченко, доктор юридичних наук; І.Б. Усенко, кандидат юридичних наук; Н.М. Хуторян, доктор
юридичних наук; Я.М. Шевченко, доктор юридичних наук; О.І. Ющик, доктор юридичних наук.

Д 36 Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2013. – 560 с.
У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінальнопроцесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне
отримати знання з юридичних і політичних наук.

Адреса редакції
01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 211
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
тел. 279-73-96, факс 278-54-74

ISSN 1563-3349

© Інститут держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України, 2013

Розділ 1
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 321.01
Н. М. ОНІЩЕНКО
О. Л. ЛЬВОВА

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: КРОК ДО РОЗВИТКУ ЧИ МОРАЛЬНА КРИЗА
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА?
Одним з проявів принципу рівності є рівність чоловіків та жінок, тобто незалежність рівного підходу від статі, дістав назву принцип гендерної рівності. З іншого
боку, сучасні світові реалії виявляють тенденцію до зловживання даним принципом, виходячи із суто суб’єктивних чинників, які суперечать загальноприйнятій суспільній моралі, а головне – звичайній природі речей. Мова йде про феміністичні теорії, які, проголошуючи існування п’яти статей і домагаючись легалізації певних прав, становлять
пряму загрозу для суспільних, життєвих цінностей.
Ключові слова: гендер, гендерна рівність, мораль, право, стать, фемініст.
Онищенко Н.Н., Львова Е.Л.. Гендерное равенство: шаг к развитию или моральный кризис современного общества?
Одним из проявлений принципа равенства мужчин и женщин, то есть независимость равного подхода от пола, называется принципом гендерного равенства. С другой стороны, современная реальность в мире показывает тенденцию к злоупотреблению этим принципом, исходя из сугубо субъективных моментов, которые противоречат общепринятой общественной морали, а главное – обычной природе вещей. Речь
идёт о феминистических теориях, которые, провозглашая существование пяти полов
и добиваясь легализации определённых прав, являются прямой угрозой для общественных, жизненных ценностей.
Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, мораль, право, пол, феминист.
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
© ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України
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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.

Україна проголосила себе демократичною, соціальною, правовою державою.
У сучасних умовах це є більшою мірою політичним і правовим орієнтиром, аніж
дійсністю, що потребує конструктивних дій, перегляду суспільних ідеалів та
структури суспільних зв’язків. Серед останніх чільне місце посідають соціальностатеві як соціоформуючі, фундаментальні, генетично важливі. У демократичних
суспільства ці відносини регулюються з позиції рівності жінки та чоловіка. Проблемі рівності жінки та чоловіка присвячені численні наукові праці з історії,
соціології, культурології, економіки і, звичайно, права. Сучасна наука сформулювала її як проблему гендерної (соціокультурної) рівності.
Гендерна рівність – складова загального принципу рівності як основи демократичного устрою держави та суспільства. Принцип рівності є універсальною
категорією і виключає дискримінацію за будь-якою ознакою: раси, кольору шкіри,
релігії, соціального статусу. Рівність за ознакою статі відображає лише один, але
дуже вагомий елемент у конструкції загального принципу рівності1.
Гендер не слід ототожнювати зі статтю. Стать – це системна сукупність анатомо-фізіологічних властивостей людини, які відрізняють чоловіка від жінки. Гендер – це соціальна стать, соціально визначені ролі, сфери діяльності жінок і чоловіків, які визначаються не біологічними статевими відмінностями, а соціальною організацією суспільства.
Якщо стать є природною даністю, то гендер формується під впливом
соціокультурних чинників і залежить від домінуючих у суспільстві традиційних
поглядів на те, якою повинна бути жінка та яким має бути чоловік.
Гендерний вимір правової площини характеризується передусім рівністю
жіночої та чоловічої соціальних статей. Встановлення такої рівності на практиці
вимагає подолання патріархальних стереотипів, статевої ієрархічності соціальних
зв’язків, у яких чоловіки заздалегідь сприймаються як вищі за розумовими та
фізичними здібностями істоти, їхня діяльність є найбільш значущою та пріоритетною порівняно з діяльністю жінок.
Суто феміністичні погляди історично передували гендерним процесам. Поширені у 60-80-х роках минулого століття, вони вимагали поліпшення становища
жінки та захисту її прав. Занадто поляризовані та звернені до проблем лише однієї
статі, ці процеси тим більше виконали свою роль: подолали значний дисбаланс
соціально-статевих стосунків та звернули увагу світової спільноти на проблеми
жінок. Така радикальність позиції в сучасних умовах себе не виправдовує. До
розв’язання проблем рівності жінок і чоловіків слід застосовувати підхід, який
дозволяє глибоко та всебічно аналізувати соціальні структури й процеси, виявляючи взаємодію та співвідношення їх елементів один з одним і цілим. Саме на зазначеному підході засновані гендерні дослідження, які звернені до обох статей і
пропонують встановити таку рівновагу соціальних прав та обов’язків, яка забезпечила б чоловікам та жінкам рівні можливості й водночас враховувала їхні анатомічні та психофізіологічні особливості.
Неможливо нівелювати відмінності жінки та чоловіка, визнати їх біологічну
ідентичність, таке регулювання матиме дискримінаційний характер щодо тієї чи
іншої статі. Необхідно забезпечити рівноправний розподіл соціальних, політич-
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них, економічних можливостей та ресурсів. Провідна роль у цьому відводиться
праву як передумові та наслідку суспільних відносин і їх змін2.
У ст. 2 Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»
(1979 р.) першим пунктом ставляться такі вимоги стосовно механізму захисту
прав людини-жінки: 1) включення принципу рівноправності жінок і чоловіків у
національні конституції чи інше відповідне законодавством; 2) забезпечення за
допомогою закону та інших відповідних засобів практичного здійснення цього
принципу.
Велике позитивне значення безперечно має еволюційність, історичність гендерного розвитку. Разом з тим, сучасне суспільство наділяє індивіда досить широким соціальним інструментарієм, зокрема правовим, який він використовує для
захисту та реалізації своїх прав. На сьогодні індивід позбавлений досконалої системи правових засобів налагодження гендерних відносин. Поділ ролей відбувається переважно стихійно, коли лише формуються, хоча й надто повільно, нові
підходи до творення правових основ гендеру. За умов існування сучасних правових механізмів та їх ролі в регулюванні суспільних відносин взагалі та в деяких
сферах життя недоцільно залишати регулювання гендерного питання в архаїчному стані стихійної саморегуляції. Недосконалість суспільного механізму в окремих випадках може призводити до «соціальних виключень», які відбуваються, коли держава належним чином не забезпечує соціальні права громадян. Виконання
жінкою специфічних біологічних функцій та особливих ролей створює передумови її виключення з економічного та соціального життя, позбавлення її можливості
брати реальну участь у розподілі суспільних благ. Якщо жінка не має дієвих юридичних гарантій, то поділ громадян на тих, хто включений у суспільний обіг, і
тих, хто є виключеним із нього, може відбуватися за статевою ознакою. Тривалий
час правове регулювання щодо жінок мало дискримінаційний характер, тому таку дискримінацію треба ліквідувати саме правовими засобами.
Одним із завдань права є закріплення соціально корисних тенденцій
суспільного розвитку. Правове регулювання гендерних процесів необхідне для їх
гарантійного становлення, усунення викривлень, які можуть призвести до наведених вище негативних наслідків та відкритого протистояння статей. Право має
високу гуманітарну цінність як найвища форма соціальної взаємодії, яку не
завжди мають інші соціальні регулятори. Тому його вплив на гендерні відносини
має бути охарактеризований як позитивний.
Коли йдеться про рівність статей як ідеал суспільно-політичного розвитку, під
цим поняттям можуть розумітися: а) формальна рівність (рівність юридична,
закріплена законодавчо); б) рівність можливостей (надання певної законодавчо
закріпленої переваги певній соціально-демографічній групі для створення однакових з іншими групами умов); в) рівність результату (цілеспрямоване забезпечення ліквідації для конкуруючих сторін перешкод, які можуть бути зумовлені попередньою дискримінацією). У правовій сфері прихильники гендерної та
феміністської теорії намагаються дослідити питання «рівності» та «відмінностей» – наскільки можлива рівність різних людей (насамперед за ознакою статі), в
яких межах можливе запровадження «нерівності» для досягнення рівності тощо3.
Цінність демократичних принципів і фундаментальних прав людини вимагає
забезпечення справедливої гендерної рівності. На формування і розвиток державної політики безперечно і прямо впливають особисті, суб’єктивні чинники,
ціннісні орієнтації та моральні переконання тих посадових осіб, які безпосеред-
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ньо перебувають в ешелонах влади. За часів Радянського Союзу, коли панувала
авторитарно-командна система державного управління, культивувалися «чоловічі» переваги щодо певних можливостей4.
Виконання взятих Україною зобов’язань щодо утвердження гендерної
рівності потребує осмислення національних можливостей їх реалізації з урахуванням історично набутої практики суспільного життя чоловіка та жінки,
національних традицій їх взаємовідносин, досягнень і рівня соціальної культури
та її складової – гендерної культури5.
На сучасному етапі про подолання вказаних стереотипів свідчить прийнятий
Верховною Радою України Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» № 2866-IV від 8 вересня 2005 року (надалі – Закон). Цей Закон
є вдалим кроком до запровадження відповідних міжнародних стандартів міжстатевої рівності і є правовою базою забезпечення конституційного принципу рівних
прав чоловіків і жінок. Зокрема, ст. 3 Закону визначає основні напрями державної
політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, серед
яких: недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі
жінок та чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, формування
відповідального материнства і батьківства, виховання і пропаганда серед населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у
цій сфері та ін.6
Російські дослідники вказуєть, у свою чергу, на тривалі гендерні правові стереотипи законодавця. Зокрема, в літературі зазначається наступне. «Прийнято
вважати, що використання в юриспруденції нормативно-унівесальних категорій у
чоловічому роді обумовлено правовою традицією. Противники гендерного підходу в праві переконують, що абстрактність понять «людина», «громадянин» як раз
і є гарантією рівності. Однак практика свідчить, що андроцентризм як правовий
стереотип породжує дискримінацію як жінок, так і чоловіків, передусім батьків.
Іншим правовим стереотипом в гендерній правотворчості є державний патерналізм, що виражається в регулюванні прав жінок як сукупності пільг, обумовлених фізіологічними особливостями статі і репродуктивною функцією. Однак важливо, щоб ці, свого роду, пільги не перетворилися у привілеї. З іншої сторони, патерналістичний стереотип змушує законодавця йти по хибному шляху введення
пільг, замість створення необхідних і достатніх правових умов для розвитку і реалізації особистості, як це робиться в інших країнах.
Поки ж спостерігається інша картина, коли ці стереотипи нав’язуються особам, що приходять до влади, зокрема з використанням інституціональних інструментів. Наприклад, в Державній Думі Росії відбулася корекція правової ідентичності суб’єктів правотворчості, зокрема, комітету Державної Думи, до компетенції якого відносяться справи жінок, сім’ї та молоді, який фактично відмовився
від розробки проектів гендерно маркованого законодавства»7.
Зазначені патерналістичні та андроцентричні стереотипи дійсно мають місце
в питаннях забезпечення рівності у правах чоловіків та жінок. Разом з тим, у цьому контексті мусимо зауважити, що не можна не брати до уваги природної,
біологічної нерівності між чоловіками та жінками, що не породжується
суб’єктивними чинниками, і з цим необхідно рахуватися. В іншому випадку, наполягання на абсолютній рівності чоловіків і жінок може призвести до вельми негативних наслідків, про які ми далі вестимо мову.
Не зважаючи на існування у свідомості суспільства певних стереотипів, так
званого гендерного суб’єктивізму, усе ж природна цінність людини та її потреб і
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можливостей сьогодні явно долає вказані перепони. Те, що невіддільне від людини та її сутності, її невід’ємні природні права, які тривалий час навіть не були передбачені законодавчо, отримує сьогодні перемогу над «буквою закону», оживаючи і у свідомості людей, і у реальному житті, і на законодавчому рівні. Без
сумніву, гендерна рівність є однією з цінностей, на яких будується право.
Паралено із зазначеними позитивними процесами у світі поширюється
руйнівна тенденція зловживання поняттям гендеру для легалізації особистих,
суб’єктивних відхилень.
Так, Б. Вольмер де Коль звертає увагу на наступне. Якщо звернутися до етимології слова «gender» («рід»), то можна знайти ще декілька його значень. Слово
«gender» походить від латинського слова genus, generic, що має багато різноманітних значень, від класифікації виду чи класу до визначення сім’ї чи народу з
окремою ідентичністю, тобто нації. Порівняно нещодавно в деяких мовах, особливо в англійській, слово «гендер» набуло інших граматичних форм, серед яких –
чоловічий та жіночий рід. А в другій половині ХХ ст. використання цього слова
змінилося в сторону визначення сексуальної ідентичності індивіда. Слово «гендер» стало феміністичним терміном. Гендерні феміністки стали відокремлювати
стать від гендеру з метою допомогти жінкам залишити місце, відведене їм природою та суспільством. Ними було висунуто ідею про те, що відмінності між статями вигадані суспільством. На думку гендерних феміністок, гомосексуальна, гетеросексуальна і бісексуальна орієнтація мають однакове значення і залежать від
переваг індивіда8.
Тобто, в новій гендерній перспективі термін «гендер» став визначатися як
«соціально сконструйовані ролі».
В якості плацдарму для поширення своїх ідей прибічники нової перспективи
обрали IV Всесвітню конференцію ООН щодо становища жінки, яка відбулася у
вересні 1995 року в Пекіні. Керівництво конференції оголосило таке формулювання терміну «гендер» – він вказує на відносини між чоловіком і жінкою, що засновані на ролях, які суспільство визначає і присвоює одній та іншій статі».
Таке визначення викликало занепокоєння делегатів конференції, особливо
представників католицьких країн і Святого Престолу. Ці делегати просили авторів визначення зробити його більш розгорнутим, оскільки передбачали, що за
ним можуть критися неприйнятні установки: наприклад, терпимість до гомосексуальної орієнтації та ідентичності. Белла Абзуг, колишній депутат Конгресу
США, доповнила інноваційну інтерпретацію терміну «гендер»: «Смисл терміну
«гендер», на відміну від слова «стать», вказує на той факт, що становище і ролі
жінки та чоловіка є соціальними конструкціями, які підлягають змінам».
Тобто, стало зрозуміло, що прибічники гендерної перспективи стверджують
дещо вельми сміливе, наприклад, що «не буває «природних чоловіків» і «природних жінок», немає сукупності характеристик і моделей поведінки, притаманних
виключно одній статі»9.
Отже, стає зрозумілим, що в «гендерній перспективі» незручна природа лише
заважає, а тому має зникнути. З цього приводу С. Файєрстоун висловлює парадоксальну, на наш погляд, думку: «Те, що «природно», не обов’язково є «людською»
цінністю. Людство почало випереджати природу; ми більше не можемо виправдовувати дискримінаційну систему класів-статей на тій підставі, що вона має природне походження»10.
Однак учасники конференції – представники націй, які захищають життя та
сімейні цінності, виступили проти таких пропозицій, особливо, коли виявили, що
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в пекінському документі свавільно виключено з програми слова «дружина», «чоловік», «мати», «батько».
Гендерні феміністки також вважають суттєвим пунктом у документі боротьбу
за «вільний вибір» щодо питань дітонародження і «способу життя». Це, зокрема,
стосується «права» всиновлення дитини лейсбійською парою, «права» на аборти,
«права» на самостійний вибір власної сексуальної ідентичності та ін.
Заначена проблема особливо загострюється з урахуванням того, що для гендерних феміністок існує п’ять статей, а не дві: слід говорити не не про чоловіків
та жінок, а про «гетеросексуальних жінок, гомосексуальних жінок, гетеросексуальних чоловіків, гомосексуальних чоловіків і бісексуалів».
Як справедливо резюмує з цього приводу О. Альзамора Реворендо, «свобода»
прибічників гендерної перспектики, що проголошують наявність п’яти статей,
суперечить усім наявним науковим даним, відповідно до яких, з генетичної точки зору, існує лише дві можливості: можна бути або чоловіком, або жінкою, і немає жодних проміжних варіантів між ними»11.
Отже, феміністські теорії становлять пряму загрозу на цінності сім’ї та шлюбу. Суспільство не зобов’язане зосереджуватися на сексуальних проблемах чи
відхиленнях окремих індивідів настільки, щоб надавати зазначеним аномаліям
правового статусу. По суті, відбувається насилля над природою заради, так званої,
рівності у правах.
Як підкреслює Т. Анатрелла, гомосексуальність має залишатися приватною
проблемою, тому що бажання визнати законним одне сексуальне відхилення потягне за собою бажання надати суспільного статусу й усім іншим прибічникам
гендерної ідеології12.
«Варто не підіймати в ранг закону хитку мораль перехідного періоду, а допомагати суспільству залишатися міцним, проходячи через будь-які часи, спираючись на істинні життєві цінності. Слід пам’ятати, що цивільний закон будується
на тому, що є істинним і правильним для суспільного блага.
Гомосексуалізм не є джерелом права. Суб’єктом прав і обов’язків є людина.
Не може бути рівності між парою, що складається з чоловіка і жінки, і зв’язком
між людьми однієї статі. Іншими словами, гомосексуалізм позбавлений цінності
в суспільному розумінні. Це приватна реальність, на якій не будується життя
суспільства і яка не може бути нормою»13.
Нині дана руйнівна тенденція почала сягати й України.
За наведеною статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди
складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств,
що де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до 200 тис. пар.
Так, Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей у 2010 році звернулася до Президента України з вимогою «продовжити курс
на рівноправність геїв», що передбачає заборону дискримінації на підставі сексорієнтації в сфері трудових відносин, легалізації існуючих одностатевих родин та
ін.14
ІІ Ватиканський Собор підкреслює, що відмінність між статями є позитивним
фактором. Всі чоловіки і жінки є людьми і у своїй гідності вони рівні. Те, що їх
відрізняє один від одного, перебуває у згоді з задумом творіння. Ж. Котьє заначає,
що «повага до гідності жінки і визнання її рівних з чоловіком прав означає
рівність прав щодо участі у культурному, економічному, суспільному і політичному житті. Однак досягнута у цій сфері рівність прав повинна йти поруч із визнан-
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ням особливого покликання жінки: ця рівність не повинна шкодити жінці, материнству та сім’ї»15.
Урядом М. Азарова 10 лютого 2013 року до Верховної Ради було подано проект закону № 2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», метою якого є, відповідно до
пояснювальної записки, «врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у
сфері захисту прав та свобод людини і громадянина», у даному разі такими стандартами вважаються закріплення певних прав за сексуальними меншинами. 14
травня 2013 р. розгляд даного законопроекту було відкладено.
В українському суспільстві нині гучно лунають справедливі протести серед
духовенства, громадських рухів, науковців, правозахисників, вбачаючи в цьому
реальну небезпеку та трагедію для сучасного суспільства та майбутніх поколінь.
У чому полягає ця небезпека? – ставить питання адвокат С. Гула, надаючи одночасно аргументовані відповіді.
По-перше, в Україні на законодавчому рівні пропонується ввести поняття
«сексуальна орієнтація» (зміна ст. 2 Кодексу законів про працю). Це може потягнути надання додаткових прав представникам сексменшин (наприклад, усиновлювати дітей), що не лише руйнує сім’ю, а й основи здорової моралі суспільства.
Також на законодавчому рівні мають вводитися безпрецедентні поняття, а саме: непряма дискримінація, оголошений намір про дискримінацію, підбурювання
до дискримінації, пособництво у дискримінації (ст.ст. 1 і 5 Закону України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). Це означає, зокрема, якщо хтось захотів би сказати в церкві про те, що гомосексуалізм – гріх, то це буде
розцінено не лише як намір про дискримінацію, а й підбурювання цілої спільноти до дискримінації, і в такому разі наставатиме юридична відповідальність, можливо адміністративна чи навіть кримінальна.
Одна з найгірших гомосексуальних ініціатив законопроекту, як підкреслює С.
Гула, міститься в ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, а саме: «У
разі наведення позивачем фактів, які дають змогу припустити, що мала місце дискримінація, обов’язок доказування необґрунтованості позовних вимог у цій частині покладається на відповідача». Тобто, вже не геї доводитимуть, що їх дискримінували. Ймовірно, якщо дану норму буде прийнято Верховною Радою, на
священнослужителів та багатьох моральних людей чи організацій чекають чисельні судові позови16.
Ще однією вагомою, на наш погляд, загрозою є запропоновані законопроектом № 2342 зміни до ст. 21 Кодексу законів про працю України, проголошуючи
рівність трудових прав усіх громадян України, не залежно від сексуальної
орієнтації.
Як щодо професій, які потребують дотримання відповідного морального
рівня працівника – лікаря, вчителя, правоохоронця та ін.?
Статтею 41 Кодексу законів про працю України передбачаються додаткові
підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов, серед яких –
вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не
сумісного з продовженням даної роботи (ч. 1 п. 3 ст. 41). Тобто, згаданий вище законопроект має на меті неприродну сексуальну орієнтацію особи підвести до грифу «морально».
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Як ставитимуться батьки традиційних сімей (і самі автори законопроекту),
якщо їх дитину навчатиме чи лікуватиме особа тієї ж статі, але з порушеною сексуальною орієнтацією?
При цьому автори проекту закону № 2342 переконані, відповідно до пояснювальної записки, що даний «проект не потребує проведення громадського обговорення». Ймовірно, передбачаючи всенародне обурення зазначеними новелами,
вони саме таким чином захистили свої правотворчі ідеї.
Окрім того, у пояснювальній записці значиться, що «запропоновані зміни до
Кодексу законів про працю України безпосередньо випливають із Конституції України». Виникає питання – чи уважно знайомилися автори законопроекту з Преамбулою Конституції України 1996 р.?
А там проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу
приймає цю Конституцію, «виражаючи суверенну волю народу, спираючись на
багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи
відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями».
Невже гомосексуалізм – це наша багатовікова історія, прояв нашої совісті і наша турбота про майбутні покоління?! Історія свідчить, що це явище ніколи не вважалося нормальним та здоровим для будь-якого суспільства і суперечить природному праву і, відповідно, принципу верховенства права, який нині має панувати в
Україні.
Окрім того, законопроект № 2342 руйнує давню, глибоку християнську традицію українського народу та зневажає його віру.
Біблія, яка в усі часи вважалася найавторитетнішою священною книгою життя та непохитною основою суспільної моралі не лише в Україні, а й у більшості
країн світу, нині може стати дискрімінуючою книгою, особливо в частині певних
природних та Божественних істин. Це, зокрема, послання до Римлян (1:26-28):
«...Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з
жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з
чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому
блудові»17.
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В. П. ПЛАВИЧ

ФЕНОМЕН НОРМОТВОРЧОСТІ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
ІЗ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ: ПРАВОТВОРЧІСТЬ,
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ, ПРАВОТВОРЧИЙ ТА ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕСИ
Розглядаються проблеми визначення суміжних категорій нормотворчості. Автор
обґрунтовує власний підхід до їх розмежування і враховує не лише зовнішні їх зв’язки, а
й внутрішні елементи їх змісту.
Ключові слова: нормотворчість, правотворчість, законотворчість, правотворчий
за законотворчий процеси, нормотворча діяльність.
Плавич В.П. Феномен нормотворчества и его соотношения со смежными категориями: правотворчество, законотворчество, правотворческий и законотворческий процессы
Рассматриваются проблемы определения смежных категорий нормотворчества.
Автор обосновывает собственный подход их разграничения и учитывает не только
внешние их связи, но и внутренние элементы их содержания.
Ключевые слова: нормотворчество, правотворчество, законотворчество, правотворческий и законотворческий процессы, нормотворческая деятельность.
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 relationship, but also the internal elements of the content.
Key words: rule-making, law-making, law-making and rule-making processes, rulemaking activities.

Феномен нормотворчості має дискусійний характер для наукового розуміння
та використовується в юридичній літературі переважно в межах вивчення проблем формування (виникнення) соціальних норм регулювання поведінки
суб’єктів (у тому числі правових норм). Нормотворчість розглядається як «творення норм», що є більш загальним поняттям, ніж правотворчість, виступає як родове поняття щодо творення соціальних норм, різновидами якої є правова нормотворчість, релігійна, мовна нормотворчість тощо1; або як процес творення
© ПЛАВИЧ Володимир Петрович – доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права ОНУ
імені І.І. Мечникова
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норм2;

соціально-правових
або як певна діяльність по виробленню норм органами громадських об’єднань комерційних корпорацій та трудовими колективами3;
або як спільне із поняттям правотворчість4.
Процес нормотворення є невід’ємною частиною існування будь-якого
суспільства і держави в цілому. Незалежно від часу, історичних чи економічних
умов та форм держав, залишалася незмінною мета – забезпечення порядку, розвиток різних соціальних процесів у правових рамках, удосконалення права і розвиток суспільства. З того моменту, коли виникла необхідність регулювання відносин між державою і суспільством у цілому й окремо у кожному з цих елементів,
і виникло нормотворення.
Зародження права в період становлення класового суспільства відбувалося насамперед у сферах, розвиток яких був вигідний державі. Передусім це стосувалося товарних відносин та закріплення прав і привілеїв. Але у цей же час санкціонувалося вбивство, тілесні ушкодження, образи, які вважалися допустимими нормами моралі та релігії та справою особистої розправи. Тобто відбувалося перетворення права індивідів у норми загального характеру, що захищалися державою.
Це й становить, на думку деяких вітчизняних дослідників, сутність нормотворення, коли його соціальна основа (норми моралі, релігії, звичаїв, ритуалів) слугувала передумовою для розвитку права в цілому.
Отже, сутність нормотворення полягає в тому, що воно має дві основи:
соціальну і правову, які паралельно розвиваються і взаємодіють між собою протягом усього етапу становлення суспільства і держави5.
У науковій літературі, як правило, нормотворення та правотворчість використовуються як тотожні поняття6, оскільки правники вбачають у правотворчості
процес створення правових норм з метою регулювання суспільних відносин. Дане розуміння дійсно має сенс, усе ж, на нашу думку, правотворчість стосується
офіційної діяльності держави, її органів та посадових осіб і здійснюється з дотриманням певної процедури їх прийняття та має відповідний механізм забезпечення та реалізації, а створення взагалі соціальних норм (які, до речі, можуть бути
правовими, моральними, технічними, релігійними, статутними тощо) може не мати офіційного характеру та визначеної процедури встановлення та здійснюватися
будь-якими громадськими, господарськими та іншими недержавними організаціями.
Ми дотримуємося позиції, що нормотворча діяльність стосується не лише
сфери проектування нормативно-правових актів. Це не є перешкодою до використання терміну «нормотворчість» в процесі правотворчої та законотворчої діяльності.
Виходячи з цього під нормотворенням ми розуміємо діяльність суб’єктів права по створенню соціальних (у тому числі й правових) норм з метою регулювання відповідної сфери суспільних відносин, результатом якої є прийняття (затвердження) нормативно-правового акту, статуту, положення тощо. Тобто поняття
нормотворення є ширшим за поняття правотворчості.
В юридичній літературі поняття правотворчості часто ототожнюють із поняттям законотворчості, але існують вагомі підстави відокремлювати дані категорії.
Це пов’язане з тим, що останнім часом відбувається переоцінка цінностей, перегляд деяких позицій повернення до природно-правової доктрини, і в юридичній
літературі спостерігається розмежування права від закону. Відповідно до цього
право розуміється, передусім, як система права, а не система норм. За своєю
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сутністю право має соціальне, а не державне походження. Тому правотворчість не
є привілеєм лише держави7.
Природне та позитивне право, за Г. Гегелем, – майже тотожні поняття, лише
образ права, який міститься у свідомості індивідів, «підправляє», змінює позитивне право відповідно до соціальних умов, які змінилися8.
Правотворчість є найважливішим засобом управління суспільством і безпосередньо пов’язана з типом держави, її формою, механізмом і функціями. Шляхом
правотворчості норма природного права набуває форми нормативно-правових
актів та стає позитивним правом, яке існує у вигляді законодавства. Процедура
введення у закон норм і принципів природного права, соціальних потреб та інтересів громадян становить зміст правотворчості9.
Тривалий час в юридичній науці домінував позитивістський підхід до визначення правотворчості та законотворчості. Нормативно-правовий акт – закон –
вважався основним джерелом права. Законотворчість ототожнювалася з правотворчістю. У сучасній теорії права, як бачимо, сформувався новий підхід до визначення названих категорій.
Згідно з дефініцією, яку пропонує М.Желєзняк, правотворчість – це діяльність
суб’єктів державної влади зі створення правових норм10. У дещо іншому вигляді,
але, по суті, так само, це визначення можна репрезентувати наступною тезою:
«правотворчість – це процес перетворення державної волі в закон, її оформлення
у вигляді різноманітних нормативно-правових актів шляхом її фіксації органами
державної влади в різноманітних нормативно-правових актах»11.
Дане визначення за своїм змістом зводиться до поняття законотворчості.
С.Алексєєв, наприклад, не відокремлює поняття правотворчість та законотворчість і визначає його як спеціальну діяльність компетентних органів, яка завершую процес право творення, внаслідок якої набуває юридичної сили та вступає в дію закон12. Як видно з даного визначення, відокремлюються лише поняття
право творення та законотворчості (правотворчості); правотворення ж передує
процесу законотворчості.
В. Кудрявцев та В. Казимирчук законотворчість вважають частиною процесу
правотворчості і розуміють правотворчість як соціальну та суспільну державну
діяльність, у результаті якої створюється, підтримується та розвивається система
законодавчих актів та інших правових норм. Частиною правотворчості є суто законодавча діяльність (законотворчість)13.
Отже, в чому суть особливостей законотворчості?
Також, відповідно до ст.75 Конституції України, єдиним органом законодавчої
влади в Україні є парламент – Верховна Рада України14.
Основним джерелом права в Україні є нормативний правовий акт. У зв’язку з
цим весь масив правотворчої діяльності насамперед пов'язаний зі створенням
нормативних правових актів. Законотворчість є складовим, автономним елементом правотворчості та нормотворчості, яка має визначальне значення для вироблення та введення в дію законодавчих нормативно-правових актів.
Самостійне визначення поняття «законотворчість» у словниках практично
відсутнє та часто ототожнюється з поняттям «законодавчий процес», що визначається як «встановлений порядок прийняття закону, починаючи від внесення законопроекту в парламент та завершуючи опублікуванням прийнятого закону та
його вступу в силу»15 або як «нормативно регламентована сукупність послідовно
здійснюваних дій щодо розробки, прийняття (зміни) законів та інших законодавчих актів і їх оприлюднення»16.
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Винятком із вказаних юридичних енциклопедичних видань є Міжнародна
поліцейська енциклопедія, яка надає характеристику проблематиці розвитку законотворчості на сучасному етапі, визнаючи негативні і позитивні тенденції17, та
вітчизняна Юридична енциклопедія, що в контексті тлумачення поняття «правотворчість» визначає тісний взаємозв’язок із поняттям «законотворчість», яка має
вужчий зміст, оскільки стосується процесу прийняття як законів, так і інших нормативно-правових актів18.
Отже, категорія «законотворчість» вказує на певну творчу діяльність, яка
спрямована на появу (виникнення) системи встановлених нормативно-правових
актів, які містять загальнообов’язкові правила поведінки, що втілюють державну
волю, та приймаються представницьким органом держави або шляхом народного
волевиявлення (референдуму), мають креативний характер здійснення та залежать від людської свідомості.
Зміст поняття законотворчості, таким чином, охоплює всі характерні особливості процедурної діяльності суб’єктів по дослідженню суспільних відносин, виробленню єдиного документа – нормативно-правового акта (від проекту до прийнятого нормативно-правового акта), а також введення юридичного документа в
дію.
Усвідомлення основних характеристик цього явища надасть можливість
дослідити законотворчість, з одного боку, як самостійний інститут діяльності
компетентних державних органів, а з іншого – розглянути законотворчість як
різновид правотворчої діяльності, який займає центральне місце в системі право
творення, функціонує під впливом інших державно-правових інститутів та спрямований на формування системи нормативно-правових актів, що мають форму
закону.
Таким чином, законотворчості притаманна низка особливостей, які не дають
підстав для ототожнення її з поняттям правотворчості. Основне для законотворчості – це формування, прийняття законів, які хоча і є важливими, але все ж не
єдиними поряд з іншими джерелами права. Загальновідомим є й те, що поняття
закону не збігається з поняттям права ні за змістом, ні за формою. Тому ми погоджуємося з думкою Ю.Бойко, що найбільш коректним було б використання поняття правотворчості для відображення процесу об’єктивування правових норм
взагалі, а поняття законотворчості – для відображення процесу творення закону19.
Отже, особливістю законотворчості є те, що вона є різновидом правотворчої
діяльності та її метою є прийняття законів.
Серед ознак законотворчості можна відокремити її офіційний характер та наявність відповідного правового забезпечення; є результативною діяльністю; має
творчий характер; здійснюється уповноваженими суб’єктами та відповідає регламенту роботи законотворчого органу; має певний ступінь наукового обґрунтування та забезпечення. Аналіз змісту процесу створення нормативно-правових актів,
у тому числі законів, у юридичній літературі також має дискусійний характер.
Створення нормативно-правових актів розглядається як: «…вільний продуманий,
ретельний процес, що підпорядковується чітко визначеному переліку вимог, що
мають обов’язковий характер»20; як «…сукупність чітко визначених організаційних форм, дотримання та вдосконалення яких сприяє розвитку демократії, забезпечує підготовку та введення в дію нормативно-правових актів»21.
Для позначення процесу створення законів поряд з терміном «законотворчий
процес» часто використовується термін «законодавчий процес». Ці терміни
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цілком можуть використовуватися як тотожні. Але водночас вони несуть у собі
змістовні акценти, які часом не співпадають. Якщо в терміні «законодавчий процес» на перший план виходить офіційна, владна сторона цього процесу, а також
процедура створення закону, то термін «законотворчий процес» вказує на інтелектуальне, творче начало аналізованої діяльності. Поняття «законодавчий процес»
вказує саме на виключну функцію законодавчого органу по виданню законів і є
частиною законотворчого процесу.
Аналогічно й деякі автори розглядають законодавчий процес як частину процесу законотворчості, включаючи в останній поряд із законодавчим процесом дії
й відносини, що випереджають законодавчий процес (виявлення потреби в прийнятті закону, наукова, експертна й організаційна підготовка тощо). На їх думку, законотворчість не вичерпується власне створенням закону, а може включати
оцінку його ефективності й можливе наступне коригування22. На наш погляд, дане визначення є більш вдалим щодо розмежування законодавчого й законотворчого процесів.
Законотворчість – це процес, який формується безпосередньо практикою і вимогами життя, спираючись на величезний обсяг знань, накопичений усім
цивілізованим людством «саме наукові засади розвитку законодавства, як
підкреслює О.Копиленко, дадуть змогу подолати труднощі, суперечності, уникнути законодавчих помилок, більш впевнено й результативно просуватися в сучасне поле цивілізованого й результативного правового життя»23.
Отже, правотворчість не можна зводити до законотворчості. Законотворчість
є виключною монополією представницьких вищих органів держави (в Україні –
Верховної Ради) у передбачених законом випадках, законотворчість – важлива
складова частина правотворчості, яка забезпечується прийняттям законів.
Також суттєва відмінна риса між правотворчим та законодавчим процесом характеризується наступним. Так, виникнення правотворчого процесу зазвичай
пов’язується із появою об’єктивної необхідності правового регулювання тих чи
інших суспільних відносин. У законодавчому процесі це виражається у вигляді
законодавчої ініціативи. Таким чином можуть починатися правотворчі процеси
органів державного управління. Відмінність лише у тому, що законодавчий процес, як правило, є продовженням процесу правотворення, у той час як процеси видання нормативно-правових актів органами управління часто є продовженням
нормоустановчого процесу того чи іншого органу державної влади. Органи управління практично організують здійснення норм закону, у тому числі і в формі
правотворчої діяльності. Досліджуючи відмінні риси зазначених вище категорій,
слід враховувати не лише зовнішні їх зв’язки, а й внутрішні елементи їх змісту.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ ТА ПРАВОВОГО ІДЕАЛІЗМУ
ЯК ФОРМ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
Правовий нігілізм та правовий ідеалізм розглядаються як форми прояву деформації правової свідомості, які мають протилежну спрямованість, однак в сукупності чинять негативний вплив. Досліджується їх взаємозв’язок шляхом
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аналізу спільних та відмінних ознак. Автор узагальнює спільні групи причин, що
зумовлюють поширення правового нігілізму та правового ідеалізму в суспільстві.
Ключові слова: правова свідомість, деформація, правовий нігілізм, правовий
ідеалізм.
Бурдоносова М.А. Взаимосвязь правового нигилизма и правового идеализма как форм деформации правового сознания
Правовой нигилизм и правовой идеализм рассматриваются как формы проявления деформации правового сознания, которые имеют противоположную направленность, однако в совокупности негативно влияют на правосознание личности. Исследуется их взаимосвязь путем анализа общих и отличительных признаков. Автор выводит общие группы причин, обусловливающих распространение правового нигилизма и правового идеализма в обществе.
Ключевые слова: правовое сознание, деформация, правовой нигилизм, правовой идеализм.
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.
Ставши на свідомий шлях поглиблення євроінтеграції, важливим кроком на
якому є Угода про асоціацію з Європейським Союзом, перед Україною постає питання готовності менталітету нашого суспільства, а зокрема його правової свідомості, до європейських норм, вимог та стандартів. Основою для усвідомлення
гідності права та важливою складовою процесу реального втілення в життя його
норм є розвинута правосвідомість, а тому навіть «найкращі» запозичені європейські закони, детально опрацьовані, не зможуть бути належним чином реалізовані, за низького рівня правової культури та правової свідомості.
Право як явище світової цивілізації і складова прогресу культури гостро реагує на всі процеси, що відбуваються в сучасному світі. Під впливом інтеграції
відбувається зближення національних правових систем та їх інститутів. Базою такого зближення виступають загальнолюдські цінності – ідеї прав людини,
соціальної справедливості, верховенства права, правової держави та інші, які набувають дедалі більшого розвитку. Тому розширення правових знань громадян
про власні права, свободи та обов’язки є важливою умовою наближення вступу
України до Європейського Союзу, її державного сходження. В той же час у правових явищах не тільки зберігаються, а й поглиблюються неповторні, унікальні риси, зумовлені, головним чином, національними особливостями народів1. І, окрім
багатьох позитивних рис, українська національна правосвідомість увібрала в себе численні руйнівні для громадянського суспільства стереотипи, і серед них –
правовий та політичний нігілізм, правовий романтизм та ідеалізм.
Питанням правової свідомості та різним формам її деформації у своїх працях
приділяли увагу такі вчені та науковці, як В. Д. Бабкін, Б. А. Барбуков, М. А. Бурдоносова, В. І. Гойман, В. В. Демічева, І. О. Ільїн, Ю. Ю. Калиновський,

18
Держава і право • Випуск 62
З. Р. Кісіль, О. В. Косаревська, Л. О. Макаренко, О. В. Макарова, М. І. Матузов,
О. Є. Михайлов, В. В. Мухін, П. І. Новгородцев, Н. М. Оніщенко, І. В. Осика,
П. М. Рабінович та інші. Однак, незважаючи на практичну необхідність подолання даної проблеми, з метою ефективного функціонування суспільства у
відповідності з потребами сьогодення, заснованими на демократії та загальнолюдських цінностях, не існує єдиної теорії пояснення сутності та природи деформації правової свідомості.
Аналізуючи дане питання, не можна не погодитись з А. І. Кудряченком, який
зазначає, що потенціал незалежної України у 1991 році досить відчутно та
вигідно різнився від потенціалу багатьох інших країн пострадянського простору,
сусідніх східноєвропейських держав. За класифікацією ООН, вона тоді належала
до кола найрозвинутіших країн (була третьою ядерною, шостою науковою та десятою промисловою державою у світі). «Однак на початку третього тисячоліття
доводиться констатувати: Україна відстала від більшості держав, що вийшли з нами із спільного минулого»2. Передусім це стосується спроможності України проводити реальну ефективну внутрішню політику. Знову постає питання дотримання прав і свобод в Україні, рівень прийняття європейських демократичних цінностей, результативність трансформаційних реформ. Реально відсутні єдність слова
і діла влади (на папері – ідеалізм, а на практиці – суцільний нігілізм), консолідація
політичних сил і владних інститутів, результатом чого стає втрата темпів
здійснення необхідних економічних і соціальних реформ.
Як зазначає О. Шморгун, останніми роками у нашому державотворенні переважає лише імітація справді демократичних реформ, за якої досвід європейської
традиції побудови справжнього народовладдя не просто враховано недостатньо, а
частково навіть проігноровано3. Коли йдеться про потенційні можливості нашої
держави, варто розуміти, що їх реалізація – це завдання для самої України: для
держави, всього суспільства, кожного громадянина зокрема. Як кажуть, якщо хочеш змінити світ – почни з себе. Завдання влади забезпечити усі політичні та економічні умови вступу, створити юридичне підґрунтя; науковців – на основі європейських моделей та досвіду виробити найдієвіші методи адаптації в усіх сферах;
а для кожної людини – почати поважати державу, закони, права та свободи (себе
та інших людей), моральні, правові та культурні цінності, проявляти активну громадянську позицію, займатися самоосвітою та розвитком.
За викривленої правової свідомості ставлення до права може бути або показово негативним, із заниженням його соціальної цінності (правовий нігілізм), або
перебільшеним, з необґрунтованою переоцінкою його можливостей та покладанням на право завищених сподівань (правовий ідеалізм). Зазначені феномени є
крайніми, відмінно протилежними формами прояву одного і того ж явища – деформації правової свідомості. І хоча вони мають протилежні спрямованості, однак, змикаючись, у остаточному підсумку, чинять «подвійний» негативний вплив
на правосвідомість громадян. М. І. Матузов розглядає правовий нігілізм та правовий ідеалізм як «дві сторони однієї медалі» і зазначає, що обидва явища мають одне коріння – юридичну неосвіченість, деформовану правосвідомість, нерозвинуте юридичне мислення та дефіцит політико-правової культури4. Однак на відміну
від правового нігілізму правовий ідеалізм менш помітний, проте це явище завдає
чималої шкоди процесу розбудови правової держави та утвердження у суспільстві
правових цінностей.
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Слід зазначити, що невиправдані надмірно перебільшені очікування, що закон
розв’яже усі нагальні проблеми, з часом можуть змінитися глибоким розчаруванням у силі права та його можливостях. Таким чином, правовий ідеалізм може
трансформуватися у правовий скептицизм або навіть правовий нігілізм. Зауважимо, що зворотний процес навряд чи можливий. Не випадково, існує народне
прислів’я, «щоб не розчаровуватися, не слід занадто зачаровуватися», або «найкраще – золота середина».
Розглядаючи взаємозв’язок правового нігілізму та правового ідеалізму, слід
зауважити, що вперше їх взаємне співвідношення та зв'язок розкрив професор
М. І. Матузов у статті «Правовий нігілізм та правовий ідеалізм як дві сторони
однієї медалі», в якій автор зазначив, що потреба у категорії «правовий ідеалізм»
постала саме як необхідність позначення протилежного правовому нігілізму прояву; «другої сторони медалі», іншої крайньої форми прояву девіантної суспільної
свідомості5.
Як зазначає Н. М. Оніщенко, правовий нігілізм та правовий ідеалізм мають в
Україні сприятливі умови, відповідне підґрунтя, оскільки «коливання настроїв наших соціумів завжди були досить широкого діапазону – від повного нігілізму до
повного захоплення, не менш шкідливого правового ідеалізму»6.
У суспільстві існує думка, що для розв’язання проблеми досить прийняти
відповідні нормативно-правові акти, звичка вважати соціальне питання невирішеним, поки не буде видано необхідний закон. Однак, самі по собі, без відповідного, продуманого механізму реалізації закони не діють. Як наслідок відбувається
розчарування в законах, зневіра в їх реальній силі, що призводить до такого явища, як правовий нігілізм. Приклад такої ситуації описує дослідник права
В. В. Цвєтков: «Конституція України закріпила широкі права і свободи людини і
громадянина, але в ній відсутній механізм їх реалізації, а також відповідальність
державних органів і посадових осіб при порушенні цих прав. Як наслідок країна
зазнала глибокої духовно-моральної кризи з усіма її ознаками – жадобу, егоїзм,
корупцію, криміналізацію всіх сфер життя, свавілля чиновників. У суспільстві
відбулося падіння моралі, деформованість моральної і правової свідомості, мораль і право в реальній дійсності часто роз’єднуються, віддаляються одне від одного, в умовах ринку іншими стали й особисті інтереси громадян, а зараз панує
мораль нахабних ділків, які «вміють жити», що руйнує суспільну мораль і віру в
справедливість7.
Як зазначалося, у широких наукових колах та у пресі проблемі правового ідеалізму приділяється менше уваги, ніж правовому нігілізму. Це питання майже не
досліджується, оскільки вважається, що дане явище не настільки шкідливе. Така
однобічна поінформованість громадян, на жаль, також є причиною поширення
правового ідеалізму. Особа, знайома з проблемою правового нігілізму, усвідомлюючи небезпеку для суспільства, у якому поширена неповага до права, може
піддатися настроям ідеалізму, несвідомо відкинувши критичне ставлення до права та безумовно прийнявши його. Тому необхідно акцентувати увагу на шкоді,
якої завдає суспільству переоцінка права, надмірна правова регламентація, нормотворчий бум, ідеалізація нормативно-правових актів. Усі ці явища призводять
до такого ж результату, який притаманний і для беззаконня – неспроможності та
неефективності правової системи.
Аналізуючи спільні детермінанти, що можуть спричиняти розвиток правового нігілізму і правового ідеалізму, необхідно зазначити про явище латентної зло-

20
Держава і право • Випуск 62
чинності, яка, на жаль, існує у будь-якому суспільстві. Як зазначає, Ю. В. Александров, така частина злочинності, яка з різних причин не знаходить відображення в державних обліках вчинених злочинів, має істотні негативні наслідки для
ефективності діяльності правоохоронних органів і, зрештою, для всього
суспільства. Це пояснюється тим, що латентна злочинність, особливо, якщо її
рівень високий, не будучи врахована в державній статистиці, водночас досить однозначно фіксується населенням як реальне шкідливе явище. Внаслідок цього:
правоохоронні органи не займаються розкриттям і розслідуванням незареєстрованих злочинів; особи, що їх скоїли, відчувають свою безкарність і часто стають на
шлях фактичного рецидиву; населення втрачає довіру до правоохоронних органів, зростає його невпевненість у своїй захищеності; законодавча і виконавча
влада не мають реального уявлення про поширення злочинності в країні й неадекватно реагують на її динаміку. Таким чином, латентна злочинність, з одного боку,
підсилює розвиток правового нігілізму в суспільстві, шляхом зниження рівня
довіри до державних органів, їх можливостей захищати населення, втрачається
віра в правові методи покарання винних. А з іншого – може стимулювати поширення правового ідеалізму серед представників законодавчої та виконавчої влади,
шляхом створення видимості сприятливої ситуації в країні і низького рівня зареєстрованих злочинів у офіційній статистиці.
Однак, хоча правовий нігілізм та правовий ідеалізм є пов’язаними явищами,
існують в країні паралельно та негативно впливають на правосвідомість населення, частка правового ідеалізму є значно меншою, ніж правового нігілізму. Це зумовлено тим, що сегмент громадян, які здатні піддатися ідеалістичним настроям,
є вужчим. Звісно, носієм правового ідеалізму може бути будь-хто, однак все ж таки для цього необхідні певні передумови. Для того щоб гіперболізувати можливості права, необхідно бути поінформованим у цих можливо стях взагалі.
Оскільки пересічний громадянин, відчуваючи на собі економічну та політичну
нестабільність у державі, радше зневіриться у авторитеті права й закону та
піддасться нігілістичним настроям, ніж почне покладатися на них. Водночас людина, певним чином ознайомлена з правотворчістю та юридичною технікою, однак у якої наявні прогалини у правових поглядах та знаннях через самовпевненість у власній відмінній юридичній підготовці, або через недостатній рівень
системного засвоєння правових норм, цінностей та понять, може легко переоцінити можливості права й покладати на нього розв’язання усіх проблем. Однак,
як зазначає В. В. Головченко, право за своєю широтою впливу не повинно бути
регулятором усіх без винятку суспільних відносин, засобом розв’язання та нормалізації всіх життєвих ситуацій8. І хоча воно є найважливішим регулятором поведінки, існують численні фактори дійсності, що підпадають під сферу впливу
культурних, моральних, етичних норм, релігійних переконань.
У будь-якій сучасній державі право повинно бути узгодженою, взаємозумовленою системою. Системність має проявлятися не тільки у формальному юридичному, а й у соціальному сенсі – як реакція на імпульси часу та інтереси, що виникають. Між чинними та новими правовими нормами має бути певна спадкоємність, інакше право буде не регулювати відносини, а породжувати суперечності та конфлікти. Історії відомо багато випадків руйнування існуючої правової
системи і створення нової (революції, контрреволюції, зміна політичного курсу
тощо). Ці процеси завжди супроводжувалися руйнуванням правових традицій,
появою правового романтизму та ідеалізму, посиленням правового нігілізму, що
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негативно впливало на правопорядок, спричиняло неповагу до прав і свобод громадян9. Це ще раз засвідчує, що хоча правовий нігілізм та правовий ідеалізм є
протилежними полюсами, їх розвиток можуть викликати однакові процеси, що
відбуваються у суспільстві. А у кінцевому рахунку зазначені явища призведуть до
аналогічних негативних наслідків.
Проаналізувавши детермінанти, що зумовлюють правовий нігілізм та правовий ідеалізм, серед їх багатоманітності можна узагальнити спільні групи причин:
1) соціальна криза та політична, економічна нестабільність у суспільстві, коли загострюється критика існуючої влади і особливо відчутні «коливання настроїв» громадян;
2) недоліки у правовому вихованні населення, недостатній рівень системного
розвитку правової культури суспільства та засвоєння індивідами і соціальними
групами правових норм та зразків поведінки у правовій сфері;
3) викривлене розуміння взаємодії принципів законності та доцільності у
праві;
4) зменшення в суспільстві чисельності суб’єктів з активною громадянською
позицією – правова пасивність громадян;
5) деформація професійної та правової свідомості державних чиновників,
представників владних структур (працівників органів внутрішніх справ, прокурорів, суддів);
6) нестача висококваліфікованих кадрів-юристів, самовпевненість стосовно
власної належної юридичної підготовки або наявність прогалин в освіті, що спричиняє низький рівень кваліфікації юристів-практиків;
7) високий рівень латентної злочинності та корупції.
Важливою спільною детермінантою правового нігілізму та правового ідеалізму є слабкість правової ідеології як складової правосвідомості населення. Це
передусім завдання держави – сформувати правильну, збалансовану, «розумну»
ідеологію, засновану на принципах гуманізму, демократії, верховенства права, дотримання прав людини і громадянина. В історичному аспекті однією з особливостей ідеологічної ситуації в Україні є те, що після порушення монополії впливу
більшовицької ідеології на суспільну свідомість дуже активно розгорнувся процес створення політичних партій і формування нових ідеологій. При цьому переважна більшість політичних партій керувалися насамперед власними, а не державними інтересами, і формували власну ідеологію. З точки зору становлення
плюралістичної політичної системи така ситуація є закономірною. Однак
міжпартійні чвари та ідеологічна невизначеність держави поглибили кризу свідомості суспільства, котра негативно вплинула на інші взаємопов’язані сфери життя соціуму. Саме тому формування сучасної, розвинутої правової ідеології є
дієвим засобом подолання правового нігілізму та правового ідеалізму, консолідації народу на шляху до розв’язання економічних і політичних проблем.
Аналізуючи взаємозв’язок правового нігілізму та правового ідеалізму, слід зазначити, що кожне з цих явищ як форма деформації правової свідомості має власну специфіку та особливості, однак у підсумку вони призводять до однакових негативних наслідків, боротися з якими стає у двічі складніше. Питання
взаємозв’язку правового нігілізму та правового ідеалізму потребує аналізу не
тільки їх спільних, але й відмінних ознак:
1. У загальному значенні правовий нігілізм означає необґрунтовану недооцінку права, а правовий ідеалізм – його необґрунтовану переоцінку, перебільшення його можливостей.
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2. Правовий ідеалізм розглядається як протилежний правовому нігілізму прояв; «друга сторона медалі», інша крайня форма прояву деформованої правової
свідомості особи. Таким чином, зазначені феномени мають протилежні спрямованості.
3. Правовий нігілізм відкидає правові норми як такі, що не виправдали себе,
а правовий ідеалізм, навпаки, прагне до створення великої кількості норм та правил з метою ще більшої правової регламентації як можливості розв’язати усі негаразди.
4. У суспільній свідомості частка правового ідеалізму є значно меншою ніж
правового нігілізму. Це зумовлено тим, що сегмент громадян, які здатні піддатися ідеалістичним настроям, є вужчим. Оскільки, як вже зазначалось, для того щоб
гіперболізувати можливості права, необхідно бути хоча б поінформованим у цих
можливостях взагалі.
5. Правовий ідеалізм більшою мірою притаманний науковому рівню правосвідомості, а правовий нігілізм – буденному рівню більшості населення.
6. Правовий нігілізм як заперечення права та його важливого соціального призначення не здатний створити нову систему цінностей, оскільки заперечує існуючий правовий порядок, не пропонуючи, натомість, нічого нового. А правовий ідеалізм, в основі якого лежить особливе перебільшене ставлення до аксіології права, може стати поштовхом до створення нової ієрархії цінностей та їх нової системи.
Крім того, необхідно зазначити, що обидва явища є складними та багатоплановими, мають динамічний характер і постійно трансформуються. Видозмінюючись, вони набувають нових форм прояву, оскільки з розвитком суспільства виникають і нові умови їх розвитку. Отже, проаналізувавши і систематизувавши основні спільні та відмінні ознаки правового нігілізму та правового ідеалізму, можна стверджувати, що зазначені феномени є результатом кризи правосвідомості (її
деформації), і хоча вони мають протилежні спрямованості, однак, у підсумку,
призводять до «подвійного» негативного впливу на правосвідомість громадян,
створюють перешкоди у розбудові сучасної, демократичної, правової держави,
здійснюють свій «внесок» у неспроможність та неефективність правової системи,
як це зображено на схемі (стор. 23).
Ще одним аспектом взаємозв’язку правового нігілізму та правового ідеалізму
є те, що в сучасному соціумі суспільні цінності не стають цінностями окремої людини. Таким чином, навіть найсправедливіший закон може залишатися лише чудовою прокламацією, якщо цінність його змісту та мети не збігаються з
внутрішнім переконанням особи, не оживають у її свідомості. Це стосується передусім посадових осіб державних органів (особливо правотворчих та правозастосовчих). Їх моральні погляди впливають на зміст нормативно-правових актів,
що приймаються, на їх тлумачення, на ставлення громадян до права і державних
органів, на здоров’я усього суспільства10. Аморальний стан свідомості посадових
осіб може «вбити» право, знецінивши його, а ідеалістичне, фанатичне захоплення правовою процедурою – призвести до бюрократичної тяганини.
Увага державних органів, які творять та застосовують право, і науковців, які
досліджують державно правові явища, має приділятися «зламові» старих, віджилих і відкинутих стереотипів, які існують ще з часів радянської доби, коли людина існувала для держави. Якщо цього не відбуватиметься, то всі зусилля України
досягти європейських стандартів будуть марними. Слід змінити стиль мислення

Юридичні і політичні науки

Кризовий період розвитку
суспільства (соціальні,
економічні, політичні
негаразди)

Слабка правова
ідеологія
у державі

23
Недостатній рівень
правового виховання та
розвитку правової культури
населення

Криза правосвідомості,
деформація
Недооцінка права, приниження
його позитивної ролі

Переоцінка права, гіперболізація
його можливостей

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ

ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ

Недотримання, невиконання вимог
правових приписів, умисні
порушення законів, порушення
прав людини

Надмірна правова регламентація,
нормотворчий бум, фетишизація
нормативно-правових актів

Неспроможності та неефективності правової системи,
перешкоди у розбудові сучасної, демократичної, правової держави

та поглядів, здійснити переоцінку пріоритетів у власній свідомості, перш ніж намагатися усвідомити і прийняти нові, дієві та дійсно цінні стандарти, якими живе сучасний цивілізований світ11. Усе це сприятиме консолідації суспільства,
підвищенню іміджу України на політичній арені та, безумовно, збалансує (зменшить) нігілістичні та ідеалістичні настрої суспільства.
Необхідно підкреслити, що шлях до євроінтеграції, розбудови демократичної,
правової держави, з верховенством права та закону, позитивних соціальних перетворень, прийняття нових цінностей європейського рівня повинен пролягати не
через деформовані форми праворозуміння та правосвідомості, а через дієві, поступові соціальні зміни, глибинні реформи та підвищення соціальних стандартів
життя.
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Досліджено питання місця економічних відносин у структурі громадянського
суспільства. Визначено основні концептуальні питання розгляду економічної основи
громадянського суспільства в Україні як сфери реалізації свободи особи у ринкових економічних відносинах.
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Ищук С.И. Экономические основы гражданского общества в Украине: теоретический аспект.
Исследовано вопрос места экономических отношений в структуре гражданского
общества. Определенно основные концептуальные вопросы рассмотрения экономической основы гражданского общества в Украине как сферы реализации свободы лица в
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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 society. The basic conceptual questions of consideration of economic basis of civil society are certain in Ukraine as spheres of realization of freedom of person in market economic relations.
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Роль економічного чинника у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства неможливо переоцінити, оскільки з одного боку суспільство є сфе© ІЩУК Сергій Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та
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рою реалізації приватних економічних інтересів, а з іншого розвинуте громадянське суспільство може стати союзником учасників ринкових відносин. Все це
сприяє стабілізації суспільного життя та призводить до більш ефективного перерозподілу фінансових ресурсів у державі.
Теза про те, що економічна основа є умовою стабільного співіснування громадянського суспільства та держави, може бути підтверджена взаємозв’язком між
рівнем економічного добробуту населення та проте стними наст роями в
суспільстві: готовність суспільства до протесту залежить від його добробуту, так
як одними із базових передумов проте стних наст роїв в громадянському
суспільстві є рівень життя та благополуччя населення, стан забезпечення державою основних економічних прав та свобод, гарантування рівних можливостей
членів громадянського суспільства в економічній сфері. Так, відповідно до результатів соціологічного дослідження, проведеного у 2011 році, частка тих, хто
вважає, що у разі значного погіршення умов життя потрібно вийти на вулицю з
протестом є істотно більшою (52 %), ніж частка тих, хто дотримується точки зору, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку
(23,3 %)1. Саме виходячи з таких аргументів, питання про економічні засади громадянського суспільства в державі поряд із теоретичним аспектом набуває особливого практичного значення.
Феномен громадянського суспільства варто розглядати як сферу реалізації
«неполітичних відносин», зокрема економічних та соціокультурних. Більше того,
відповідно до ідей Е. Арато та Д. Коена сфера економічних інтересів, або економічне суспільство виділялося окремо поряд із громадянським та політичним
суспільством2. Основу економічного суспільства, на думку авторів, становлять
відносини власності та різноманітні економічні організації (домінантою цих
об’єднань є реалізація економічного чи комерційного інтересу), політичного –
політичні права (насамперед виборче право), а громадянського – добровільні
об’єднання за інтересами, що не містять економічної чи політичної складової.
Аналізуючи висловлену ідею, В. В. Медведчук висловлює абсолютно логічні запитання, які ставлять під сумнів можливість виділення трьох різних суспільств. З
точки зору автора, навіть якщо підтримати позицію про можливість самостійного існування громадянського, економічного та політичного суспільства, в якому
сенсі слід розуміти процес їх співіснування. Окрім того, чи можна без жодної
шкоди для змісту поняття громадянське суспільство відділити від нього сферу
економічних відносин, у які вступають індивіди та сферу політичних відносин, в
яких вони беруть також участь як вільні та автономні члени демократичної
спільноти3.
Варто погодитися із твердженням, що сучасні теоретико-методологічні підходи до дослідження громадянського суспільства дають підстави вважати умовною
ідею чіткого розподілу суспільних відносин на три іпостасі, адже однією з цілей
громадянського суспільства є контроль за функціонуванням держави і саме в такий спосіб воно може зберегти свою автономність та самостійність4. Тому економічна основа як сфера реалізації відповідних ініціатив разом із політичною
сферою діяльності особи є ключовими елементами громадянського суспільства,
оскільки вони дають можливість вибудовувати механізми взаємного впливу та
підтримувати необхідний баланс між громадянським суспільством та державою,
при якому жоден із елементів не поглинає інший.
В питанні визначення місця економічних відносин в структурі громадянського суспільства також досить показовою є практика конституційно-правового регу-
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лювання основ суспільного ладу в державі. Загальноприйнятою вважається ідея,
що за характером констатуючих відносин суспільний лад включає в себе три
вихідних групи відносин: політико-правові, економічні та соціальні відносини.
Поряд із трьома групами основних відносин сьогодні додатково виділяють ще й
національно-культурні, інформаційні та соціальні відносини. Таким чином, загальне сприйняття Конституції України як основоположного акта, в якому визначаються фундаментальні засади та принципи розвитку суспільного ладу перед
юридичною наукою ставить проблему аналізу окремих складових елементів
суспільного ладу, що за визначенням несуть на собі відображення закріплених
конституцією норм5.
Важливість питання конституційних засад розвитку економічної системи та
економічних відносин як сукупності основних форм власності та економічної
(господарської) діяльності, зумовлюється не лише об’єктивними проблемами
правового забезпечення розвитку економічних відносин, а й тим, що саме економічну систему слід вважати одним із системотворчих елементів суспільного ладу, який знаходиться у безпосередньому зв’язку із розвитком політико-правових
відносин6. Саме тому дослідниками досить часто висловлюються критичні зауваження до сучасних підходів конституційно-правового регулювання економічних
відносин та економічного ладу як базового елемента суспільного устрою. Така
критика зумовлена відсутністю системного підходу при конституційній фіксації
основ економічного ладу в Конституції України, потребою систематизації існуючих норм з метою регулювання конституційного економічного порядку як базової
конституційної категорії7.
В загальному розумінні економічна основа громадянського суспільства як
сфера реалізації економічних інтересів особи базується на поєднанні феномену
економічної незалежності держави та свободи особистості як основи громадянського суспільства. В цьому випадку право повинно визначати та направляти розвиток цивілізованих економічних відносин, які сприяють свободі та незалежності
особи.
Питання свободи особи у економічній сфері є предметом наукових пошуків
протягом тривалого часу. Як зазначає Б. Н. Чічерін, примус за жодних умов не може замінити тієї внутрішньої енергії, яка генерується вільною діяльністю. Тому
свобода складає вищу норму і ціль промислового розвитку, так само як вона визначає вищу норму та ціль юридичного порядку8. На думку дослідника, саме у
свободі закладено основи будь-якого індивідуалізму, оскільки свобода є
висхідним пунктом та рушієм всієї економічної діяльності, то від неї повинно залежати і використання результатів такої діяльності. Аналізуючи економічне
суспільство як елемент суспільного механізму, автор постійно наголошує на свободі як основі для побудови та розвитку економічних відносин.
Сучасний український дослідник В. В. Речицький в результаті осмислення категорії свободи особи як основи для побудови суспільного ладу в державі, формулює у модельному проекті Конституції України три ключові тези, які визначають
напрями реалізації такої свободи. Так у статті 10 проекту автор вказує, що недоторканість приватного життя є втіленням особистої свободи особи, демократія є
втіленням політичної свободи, а ринкова економіка – результат дії економічної
свободи9.
Розгляд ринкового устрою як базового механізму в економічних відносинах
також безпосередньо зумовлений зверненням до питань індивідуальної свободи.
З точки зору Ф. А. Гаєка особливою властивістю ринкового устрою є збільшення
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перспектив або шансів кожного на отримання матеріальних благ, аніж це можливо забезпечити іншим способом. Разом з тим, такий спосіб координування
індивідуальних дій забезпечить високий ступінь співпадіння сподівань і ефективне використання знань і вмінь окремих членів тільки за рахунок постійного розчарування окремих сподівань10. Саме відсутність узгодженого порядку цілей в
суспільстві як негативний аспект ринкового устрою Ф. А. Гаєк одночасно вважає
його величезною заслугою, яка робить можливою індивідуальну свободу та всі її
цінності11. Застосовуючи такі аргументи, можливо стверджувати, що громадянське суспільство функціонує внаслідок відкриття, що люди можуть мирно жити разом та приносити взаємну користь один одному, не домовляючись щодо конкретних цілей, які кожен з них переслідує та при цьому здійснювати самостійну та
ініціативну економічну діяльність.
Визначаючи роль держави при реалізації свободи членів громадського
суспільства у економічних відносинах, Ф. А. Гаєк вказує, що встановлені державою правила належної поведінки можуть впливати лише на шанси успішності
людських зусиль, при цьому метою їх зміни чи розвитку повинно бути максимальне покращення шансів кожного, вибраного навмання. Тобто, на думку автора, універсальні правила, які встановлюються державою у сфері економічних
відносин з метою дотримання ринкового механізму повинні мати на меті покращення шансів невідомих осіб. Підсумовуючи роздуми стосовно найбільш оптимальної моделі економічного суспільства з точки зору реалізації індивідуальної
свободи, Ф. А. Гаєк зазначає, що найбільш бажаним устроєм суспільства варто
вважати такий, в якому стартові позиції кожного індивіда визначаються випадком
(наприклад фактом народження в тій чи іншій сім’ї) та в подальшому шанс для
кожного залежить від вмінь, здібностей які він уже набув12.
Межі індивідуальної свободи особи у економічних відносинах є значно ширшими за обсяг суб’єктивних прав, якими вона наділяється державою, оскільки в
цьому випадку законодавець вважає недоцільним або неможливим регулювати у
повній мірі сферу реалізації економічної свободи. Зміст економічної свободи тлумачиться відповідно до доктрини верховенства права як межі втручання держави
у вільне здійснення економічної діяльності, при цьому нормативність втручання
в економічну свободу може бути реалізована шляхом забезпечення балансу інтересів, засобами якого є поділ влади, деліберативна демократія й гарантії незалежної правової процедури13. У цьому аспекті законодавство України використовує
поняття «охоронюваний законом інтерес». Відповідно до офіційного тлумачення
такого поняття, що викладене в п. 3.6 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року «охоронюваний законом інтерес»
означає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права;
б) є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони;
в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб;
г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий легітимний
дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом14.
Підтвердження висловлених ідей щодо розуміння економічної основи громадянського суспільства як сфери реалізації свободи особи в економічних відносинах ринкового характеру можливо знайти у результатах ряду соціологічних
досліджень, які були проведені в Україні. Так, за даними соціологічного опиту-
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вання стосовно ролі держави у забезпеченні належного рівня життя громадян
61,3 % респондентів вважають, що держава повинна створити умови для того,
щоб громадяни самі могли забезпечити собі гідний рівень життя, при цьому лише
35,6 % опитаних підтримують альтернативне твердження, згідно з яким держава
повинна забезпечити всім громадянам пристойний рівень життя, хай не дуже високий, але всім15.
Інше соціологічне опитування, яке мало на меті з’ясувати основні пріоритети
для успішного розвитку України, що були запропоновані респондентам у переліку, встановило серед таких пріоритетів фактори, які по суті є складовими елементами економічних відносин, а саме: забезпечення свободи підприємницької
діяльності (підтримали 70,5 % опитаних, проти – 9,2%, не визначились – 20,3 %);
розвиток ринкової економіки (підтримали 76,5 % опитаних, проти – 6,4 %, не визначились – 17,0 %)16.
Дані третього соціологічного дослідження також чітко ілюструють суть економічної складової громадянського суспільства як сфери реалізації індивідуальної свободи та ініціативи його членів. Соціологічне дослідження передбачало
вибір тверджень про важливість рівних доходів чи рівних можливостей для особи. Відповідно до результатів дослідження 70,7 % респондентів підтримали положення про те, що люди повинні бути рівними перед законом, мати рівні права, а
матеріальних рівень має залежати від праці та здібностей; лише 26,6 % опитаних
підтримали твердження, згідно з яким люди повинні бути рівними в соціальноекономічному плані та в суспільстві не повинно бути багатих і бідних17.
В межах питання про суть економічної основи громадянського суспільства необхідно акцентувати увагу на одному важливому факторові, який є результатом
розвитку свободи членів громадянського суспільства в економічній сфері, а в подальшому – основою для функціонування громадянського суспільства. Реалізація
вільної та ініціативної діяльності особи в умовах ринкових відносин повинна
сприяє формуванню середнього класу як основи громадянського суспільства.
Окрім того, соціальна стратифікація та формування найбільш чисельного середнього класу призначена не лише згладжувати крайні ступені соціальної
нерівності, а вважається способом забезпечення національної безпеки держави, в
першу чергу її економічної складової18. Традиційними індикаторами, які визначаються за основу при аналізі характеристик середнього класу є: матеріально-майновий стан, професійний статус, рівень освіти. Результуючим чинником ідентифікації представника середнього класу є його активна громадянська позиція,
готовність до активних форм захисту прав та свобод, обізнаність позаелекторальними засобами суспільно-політичної участі. Разом з тим, соціально-політична поведінка представників середнього класу є найбільш раціональною та найбільш
прогнозованою19.
Однак проблему формування середнього класу в Україні найбільш красномовно можливо проілюструвати на підставі даних соціологічних досліджень. Якщо
українське суспільство умовно поділити на три соціальні класи, то 50,7 % опитаних віднесли б себе до середнього, 1,7 % – до вищого, 31 % – до нижчого,
16,6 % – не визначились. Однак, основне питання, яке розкриває проблему формування середнього класу в Україні, полягає в тому що досить незначна частина
респондентів, які віднесли себе до середнього класу, причиною такого вибору
визначили матеріальний добробут та економічну незалежність. Одним з головних
стратифікаційних критеріїв належності до середнього класу повинен виступати
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рівень доходу (в розрахунку на одну особу), достатній не тільки для задоволення
першочергових життєвих потреб (в їжі, одязі, необхідних товарах споживання,
житлі), але й для реалізації зростаючих потреб. Тими, хто відносить себе до середнього класу в Україні, було наступним чином розподілено причини такого вибору: маю середній рівень доходів (29,3 %); просто я так себе відчуваю (20,5 %);
не хочу відносити себе до нижчого класу, це принизливо (15,2 %); я хочу жити
так, як живе середній клас в європейських країнах (13,1 %); займаюся діяльністю,
якою, як правило, займаються представники середнього класу (12,5 %); маю високий рівень освіти (кваліфікації) (6,4); мої друзі належать до середнього класу
(1,6 %), важко відповісти (1,4 %)20.
Процес формування середнього класу в Україні, що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває
на початковому етапі, що пояснюється насамперед низьким рівнем життя населення. Окрім того, особливістю цього процесу у вітчизняних умовах є те, що основою середнього класу виступають не власники, представники малого та середнього бізнесу, а наймані працівники, які за рівнем доходів перебувають на межі
бідності.
Тому у питанні формуванні середнього класу в Україні варто погодитися із тезою про те, що феномен середнього класу в Україні позбавлений базових матеріальних ознак: переважну більшість населення за оцінками соціологів можна
кваліфікувати як малозабезпечені або такі, що перебувають за межею бідності.
Відтак, єдиним критерієм, що можна застосовувати при аналізі стану та рівня середнього класу у вітчизняних умовах, є самоідентифікація громадян з точки зору
власної приналежності до середнього класу21.
Таким чином, економічною основою громадянського суспільства є сфера реалізації економічних інтересів особи, що базується на поєднанні феномену свободи особистості та економічної незалежності держави. Межі індивідуальної свободи особи у економічних відносинах є значно ширшими за обсяг суб’єктивних
прав, якими вона наділяється державою, оскільки в цьому випадку законодавець
вважає недоцільним або неможливим регулювати у повній мірі сферу реалізації
економічної свободи. Реалізація індивідуальної свободи через механізм ринкового устрою з точки зору потреб громадянського суспільства має на меті, перш за
все, формування середнього класу як основи подальшого розвитку громадянського суспільства.
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Ключові слова: правова методологія, юридичний функціоналізм, обгрунтування
права, порівняльне правознавство.
Хирсин А.В. Функциональный подход к обоснованию права
Раскрывается концептуальныу основы юридического функционализма. Анализируются преимущества, недостатки и предметные границы релевантного применения
функционального подхода к легитимации правовой нормативности.
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ChirsinAndriu. The functional approach to the study of law
The article deals with the conceptual framework of legal functionalism. There’s been analyzed 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.

Криза класичного праворозуміння, згідно з яким зміст права розглядався як
логічно похідний від певних «універсальних підвалин» (матеріально-буттєвих чи
ідеально-ціннісних), сприяла тому, що наразі цей зміст здебільшого пов’язується
не стільки з якими-небудь «передумовами» демаркації правових та неправових
дій, скільки із здатністю правових засобів (норм, інститутів, механізмів тощо) виконувати ті цільові функції, що визначаються організаційними параметрами наявних та потенційних станів суспільства, регульованого даними засобами. Зазначені ревізії отримали назву «функціонального повороту» в юриспруденції. Як
охарактеризував його ще Ф.Коен у своїй роботі «Трансцендентальний нонсенс та
функціональний підхід», «замість того, щоб шукати приховані основи чи трансцендентні принципи за усім, що ми робимо та бачимо,… функціоналізм по-новому визначає абстрактні поняття, інтерпретуючи їх як функції речей, які ми дійсно
спо стерігаємо, чи дій, що нами виконуються…»1. Тобто юридичний
функціоналізм цілеспрямовано оминає досить «слизькі» проблеми сутності права, зосереджуючись виключно на його фактичній дієвості.
Особливо відчутно така переорієнтація простежується в межах сучасної юридичної компаративістики: адже порівнювати правові норми, сформовані на ґрунті
різних соціокультурних контекстів, навряд чи було б доречним з точки зору
оцінки ступенів їхньої «правильності» (вже хоча б через істотні відмінності між
системами ціннісних критеріїв останньої у різних народів); тож порівнянню
піддаються здебільшого показники практичної функціональності нормативних
основ права у відповідних їм сферах застосування. Тим більше, що навіть у дуже
відмінних одне від одного суспільствах існує багато схожих проблем, а, отже, й
цілком порівнюваних (принаймні, в плані ефективності) моделей їх вирішення.
Як зазначає з цього приводу один з провідних теоретиків порівняльного правознавства Дж.Флетчер, «функціоналістська аргументація базується на тому, що в
силу тяжіння розвинутих правових систем до еквівалентних змістовних вирішень
конкретних проблем, концептуальні форми, яких ці рішення набувають, характеризуються аж ніяк не першорядною значущістю для порівняльних досліджень
права. Метою порівняння стає сам факт рішення, а не ідеї, концепції чи правові
аргументи, що сприяють здійсненню такого рішення»2. Тому, з позиції компаративістської парадигми, юридична нормативність обґрунтовується мірою забезпечуваності на її основі дієвих розв’язань соціальних конфліктів та проблем.
Концептуальні засади юридичного функціоналізму активно розробляються в
сучасній теоретико-правовій літературі. Серед дослідників цієї проблематики
можна назвати таких відомих правознавців, як М. Ансель, П. Легран, Е. Рабель,
М. Рейнстайн, А. Саідов, Р. Сакко, О. Тихомиров, Дж. Флетчер та багато інших.
Проте методологічний аспект функціонального підходу до права представлений
надто неоднозначно, аж до категоричного заперечення будь-яких його «методо-
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логізацій», пояснюваного неможливістю зведення суспільства до «єдиної органічної сутності» (Дж.Флетчер).
Якби право та механізми його здійснення були явищами суто об’єктивними,
незалежними від людської волі та уявлень про належний стан речей в організації
суспільних відносин, то, напевне, проблема його обґрунтування у жодному разі
не стояла б на порядку денному. Так само, як узгодження наших просторових переміщень із законами механіки та гравітації не потребує свого аргументованого
правового дозволу (оскільки таке узгодження, в силу його об’єктивності, є
безвідносним до способів виявлення нашої суб’єктивної свободи), не було б потреби і у підтвердженні необхідності визнання тих чи інших прав та їх забезпечення кореспондуючими обов’язками відповідних суб’єктів. Саме тому, що право
може бути порушеним (на відміну, скажімо, від об’єктивних законів природи), воно має захищатися певними гарантіями та інституціями; але ж, певна річ, за умови обґрунтування суспільної значущості його нормативних вимог.
Як вже згадувалося, в межах функціонального підходу така значущість
асоціюється передусім з ефективністю правових засобів у нівелюванні та
вирішенні проблемних ситуацій у правовідносинах з метою врівноваження та
стабілізації останніх: «перед юридичною наукою стоїть завдання дослідити
функції кожної правової норми та інституту в соціальному плані. Це означає, що
у праві ніщо не може розглядатись як заздалегідь дане. Існування кожної норми
та інституту повинно бути виправданим, і для цього недостатньо встановити, яку
функцію виконує норма чи даний інститут у сучасному суспільстві. Необхідно також відповісти на питання, чи належним чином виконується ця функція і чи не
краще ця функція буде виконана за допомогою іншої норми… Завдання
порівняльного правознавства полягає у тому, щоб продемонструвати, до яких
наслідків призведе збереження, зміна чи скасування норми, про яку йде мова»3.
Треба визнати при цьому, що не так вже й рідко подібні обґрунтування можна
побудувати з математичною строгістю й переконливістю. Наприклад, коли йдеться про обґрунтування права власності, то з теоретико-ймовірнісної точки зору
цілком очевидними є переваги, що створюються з конституюванням та захистом
даного права. Причому ці переваги виявляють себе як по відношенню до кожного окремого індивіда, так і стосовно суспільства в цілому. Адже у такому разі
незрівнянно послаблюється потреба в індивідуальному захисті своєї власності,
зменшуються ризики щодо вільного користування нею, унормовується порядок її
набуття, передачі, успадкування, втрати тощо (тоді як за відсутності юридичного
права власності зазначені ризики є прямо пропорційними чисельності соціуму, в
межах якого об’єкти даного права являють собою значущу цінність). Врештірешт, законодавче закріплення цього права та нормативна регламентація його реалізації створюють суттєву протидію розгортанню так званої «війни всіх проти
всіх» за володіння суспільними благами і тим самим, безумовно, сприяють загальній збалансованості та злагодженості функціонування суспільства.
Навіть коли мова йде не просто про обґрунтування доцільності встановлення
й визнання права власності (зокрема, при мотивуванні такої доцільності шляхом
порівняння функціональних наслідків, спричинюваних, з одного боку, відсутністю офіційного закріплення даного права, а з іншого – його наявністю), але й
про форми його законодавчої інституціоналізації, то і у цьому разі існує можливість побудови чітких математичних доведень, заснованих на аргументах економічних переваг. Скажімо, порівнюючи потенційний економічний ефект та
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ступінь надійності використання таких форм власності, як суспільна та приватна,
можна обґрунтувати пріоритетність (за цими показниками) другої перед першою
(а, отже, аргументовано визнати вищу міру соціально-економічної функціональності інституту приватної власності порівняно з інститутом власності суспільної).
Продемонструємо це на простій моделі. Нехай, наприклад, є соціум S, численність представників якого – N; C(si) – обсяг вкладу (фінансового, діяльнісного, інтелектуального тощо) суб’єкта si у виробництво суспільно значущої продукції (товарів, послуг, духовних цінностей та ін.); R(si) – результати діяльності
si, а ki – коефіцієнт соціально-економічної рентабельності його діяльності (так що
ki = R(si) / C(si)). Зауважимо, що даний коефіцієнт символізує не лише ступінь
«валової» продуктивності дій, але й загалом їхню результативність у плані «виробництва капіталу» (адже остання визначається не стільки кількісними обсягами продукції, скільки її суспільним рейтингом, попитом на неї серед населення,
механізмами її реалізації тощо). Тобто тут йдеться про середню «капіталопродуктивність» одиниці суб’єктивних витрат в процесі такої діяльності. Безумовно, згадані витрати можуть мати досить різноманітний характер; тому в межах суто економічного аспекту вони для порівнюваності зазвичай виражаються у їх грошовому еквіваленті, визначуваному поточною динамікою ринку.
За умови приватної власності, коли суб’єкт, працюючи «на себе», водночас
працює і в інтересах суспільства (інакше його праця не користуватиметься
суспільним попитом і не дасть «на виході» бажаних «вигод»), показники «особистої вигідності» його діяльності (Р(si)) та її результативності (R(si)) кількісно
збігаються:
(1)
Р(si) = R(si) = ki C(si).
У випадку ж суспільної власності, при зрівняльному розподілі результатів її
використання,
N

(2)

Р(si) =

Σi=1 R(si)
N

оскільки «особиста вигідність» діяльності для окремо взятого її учасника є
прямо пропорційною її сумарній (для даного соціуму) результативності та обернено пропорційною чисельності суб’єктів суспільної власності, серед яких розподіляються результати її використання. Тож, якщо хто-небудь з si в односторонньому порядку підвищує результативність своєї діяльності на Х одиниць, то в результаті суспільного перерозподілу за зрівняльним принципом отримувана ним
частка винагороди збільшиться не на Х, а на Х/N.
У той же час, результативність праці кожного з таких суб’єктів обчислюється
за тією ж формулою, що і за умови приватної форми власності:
(3)
R(si) = ki C(si);
адже даний показник залежить виключно від значень коефіцієнта рентабельності цієї праці та обсягу суб’єктивного вкладу у її процес і не визначається a
priori тим, хто саме є власником основного капіталу. Інша річ, що за умови
суспільної форми власності ця результативність поступово падатиме a posteriori
через прогресування різниці між результативністю R(si) та вигідністю Р(si) з ростом значення N: збільшуючи на n свої діяльнісні затрати і тим самим підвищую-
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чи результативність своєї праці на величину kin (оскільки різниця між новим та
попереднім значеннями цієї результативності становитиме: R*(si) – R(si) =
ki(C(si)+n) – kiC(si) = kin), суб’єкт si при цьому може претендувати на підвищення своєї винагороди лише в обсязі kin/N (як випливає з формули (2)).
Припустимо, наприклад, що зрівняльний перерозподіл результатів виробничого використання суспільної власності здійснюється в межах мікросоціуму, що
налічує всього 10 суб’єктів (тобто N = 10), нормований вклад кожного з яких у
суспільне виробництво становить С. Тоді у разі подвоєння свого вкладу певним
його учасником sj (при незмінності коефіцієнта рентабельності того виду діяльності, котрим займаються представники даного мікро соціуму) подвоїться,
відповідно, і результативність його праці (згідно з формулою (3)). Однак розмір
його винагороди у даному разі збільшиться не вдвічі (як цього можна було б
очікувати за умови приватизації ним прав на результати власної діяльності), а в
1,1 рази (оскільки при строгому дотриманні норми виробництва усіма його учасниками винагорода кожного з них становила 10kC/10 = kC; тоді як після подвоєння діяльнісних затрат одним з учасників така винагорода складатиме 11kC/10
= 1,1kC). Якщо ж N = 100, то одностороннє подвоєння певним суб’єктом свого
особистого вкладу у суспільне виробництво збільшить обсяг матеріальної винагороди всього лиш в 1,01 рази і т.д. Отже, за такого типу інституціоналізації права власності та виробничих відносин, з цілком об’єктивних причин зростатиме
різниця між ступенями «самовіддачі» та економічної вигоди. Річ у тім, що
співмірність динаміки показників індивідуальної результативності та соціальної
винагороди (від якої суттєво залежить персональна зацікавленість у інтенсифікації праці) у даному разі може досягатися лише за умови синхронного
підвищення такої результативності усіма членами соціуму S; однак ймовірність
досягнення подібного стану речей пропорційно знижується із збільшенням
чисельності N даного соціуму.
До того ж, «трагедія суспільної власності полягає у нераціональному, аж до
варварського, використання ресурсів, що знаходяться у відкритому доступі. До
виснаження ресурсів… призводить невідповідність приватних та суспільних витрат їх використання. Інакше кажучи, при відсутності чітко встановлених прав
власності на ресурс, його використання пов’язане з виникненням негативних
зовнішніх ефектів, або екстерналій… Встановлення ж прав власності відповідає
інтересам економічних агентів принаймні з двох причин: знижується невизначеність у їхніх взаємодіях та оптимізується використання ресурсів»4.
Таким чином, функціональний підхід дозволяє досить переконливо обґрунтувати низку правових інститутів. Одначе при цьому не слід ігнорувати тієї обставини, що в контексті даного підходу практично неможливо досягти синхронізації
усіх функцій, які передбачаються правовим регулюванням суспільства. Йдеться,
насамперед, про так звану «багатовекторність» самого права, у зв’язку з якою на
нього покладається доволі широкий діапазон функціонально-цільових завдань, у
тому числі й полярно протилежних за своєю спрямованістю. Адже, прагнучи правового гарантування й забезпечення людської свободи та реалізації суб’єктивних
інтересів, доводиться враховувати існування цілком природних розбіжностей, наприклад, між суспільними та індивідуальними, державними та громадськими,
національними та міжнародними інтересами тощо. Тоді як розглядуваний методологічний підхід частіше за все постає перед дилемою: або чітко визначити
предметні рамки свого застосування (шляхом зосередження на співвіднесенні де-
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якого обмеженого набору функціональних параметрів, абстрагуючись при цьому
від решти вимірів дієвості аналізованих правових засобів), або ж, піддаючись бажанню уникнути концептуальних «спрощень» та «абсолютизацій», втратити
будь-яку надію на згадану визначеність, проголосивши тим самим власний «псевдометодологізм». Як іронічно висловився з цього приводу О.Бранд,
функціоналізм сучасного порівняльного правознавства нагадує «жахливе блукання болотистою місцевістю, … де на кожному кроці підстерігає небезпека, пов’язана з тим, що компаративісти намагаються відшукати твердий ґрунт без серйозного звернення до методологічного мислення…» Тому «функціоналізм більше не є
придатним та належним методологічним інструментом для усього порівняльного
правознавства, оскільки він дуже обмежений у застосуванні через проблематичність його засадничих підвалин»5.
Як неважко було помітити у наведеному вище компаративно-функціональному обґрунтуванні економічних переваг як права власності взагалі (порівняно з
відсутністю його офіційного проголошення та захисту), так і, зокрема, її приватної форми перед суспільною, основним критеріальним показником у такому
порівнянні фігурує міра ефективності в плані матеріального стимулювання підприємницької ініціативи в розширенні та інтенсифікації виробництва. Проте у даному відношенні слід, передусім, зауважити на те, що легітимація правових норм
та інститутів не може зводитись до оцінки їхньої ефективності, вже хоча б через
неоднозначний та багатовимірний характер останньої: підвищуючи функціональну ефективність в одних цільових аспектах права, ми, тим самим, можемо створювати значні перешкоди на шляху реалізації інших його сутнісних функцій.
До того ж, «ефективність є проблематичним мірилом для порівняльно-правових досліджень… через те, що вона спотворює перспективи таких досліджень.
По-перше, ефективність є швидко мінливим феноменом. Навіть незначні зміни
економічних обставин позбавляють дослідницькі результати їхньої релевантності, оскільки те, що розглядається як ефективне у сьогоденних економічних
умовах, може бути неефективним завтра. Таким чином, ефективність зорієнтована на досягнення короткострокових результатів. По-друге, аналіз ефективності
спрямований виключно на розподіл ресурсів. Усі проблеми, котрі безпосередньо
не пов’язані з ефективністю, ігноруються й маргіналізуються. Таке фокусування
на одному ексклюзивному критерії подає право та його місце в суспільстві з редукціоністської точки зору»6.
Нарешті, суб’єктивна свобода, якої потребує ініціативне використання приватної власності та додаткові резерви якої ця власність створює для суб’єкта, далеко не завжди використовується на благо суспільства. Скажімо, за ефективністю
в плані економічної рентабельності, мало які види вільного підприємництва можуть конкурувати з наркобізнесом та торгівлею зброєю; однак навряд чи це дає
підстави для обгрунтування правового характеру подібних видів діяльності. Та й
далеко не всі здатні розпоряджатися такою свободою успішно (або ж, принаймні,
однаково успішно), що доволі швидко призводить до соціально-економічного розшарування суспільства. Як вже давно помічено, такі правові цінності, як свобода
та рівність знаходяться у відношенні взаємної протилежності, а тому вектори руху суспільства у напрямку їх здійснення, так би мовити, «компенсують» один одного (аналогічно тому, як це спостерігається при «взаємопереродженні» потенційної та кінетичної енергії у замкнених механічних системах, на кшталт маятника, де сума значень цих енергій є постійною величиною). Тож, чим більшу
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міру суб’єктивної свободи забезпечує правова система певного суспільства, тим
більш віддаленим від стану фактичної рівності громадян опиняється дане
суспільство, що істотно дестабілізує його та зменшує гарантії реального захисту
права на власність, на життя, на особисту недоторканність тощо). Як застерігав
свого часу Б.Чичерін, свобода завжди породжує прогресуючу нерівність, а фактична рівність може досягатися лише ціною «абсолютно немислимого всезагального знищення свободи»7.
В силу об’єктивних закономірностей соціально-економічної динаміки, тенденція зростання добробуту фінансової еліти може підтримуватися лише за рахунок «противажних» тенденцій до зменшення питомої частки останньої в
суспільстві та, відповідно, розширення числа «аутсайдерів», відносний рівень добробуту яких буде знижуватися. В результаті спостерігається масовий підйом
суспільної невдоволеності та «кризове переосмислення» ліберально-демократичних цінностей: «демократичні народи відчувають природне прагнення свободи та
болісно переживають її втрату. Однак рівність викликає у них пристрасть, палку,
незгасиму, неодмінну та непереборну; вони жадають рівності у свободі, і, якщо
вона для них стає недосяжною, вони воліють рівності бодай у рабстві»8. З огляду
на відзначені обставини, при обґрунтуванні юридичної нормативності сучасного
демократичного суспільства треба відштовхуватися не лише від її економічної,
політичної чи іншої ефективності, але й від умов оптимальної регламентації правової свободи з метою її збалансованого розподілу між різними суб’єктами у напрямку параметрів досягнення й підтримання загальної рівноваги в системі «людина – суспільство – природа».
Що ж стосується релевантності застосування функціонального підходу до
легітимації правових норм та інститутів, то при цьому завжди варто враховувати
його відносність щодо окремо взятих вимірів «доцільності» правового регулювання суспільства. Це, звичайно ж, не є приводом для категоричної відмови від
даної методологічної парадигми, а лише застерігає від негативних наслідків її абсолютизації (оскільки будь-який різновид функціонального порівняння здатен
продукувати лише партикулярне знання, котре не може бути екстрапольованим на
досліджувану систему в цілому9). Інакше кажучи, даний підхід є одним з необхідних засобів обгрунтування права (будучи джерелом «компарабельності»
нормативних положень та конкретизації аналізу їх дієвості), але він не є достатнім у цьому відношенні, зачіпаючи переважно кількісні аспекти такого обгрунтування. Адже, якщо мотивувати легітимність того чи іншого закону виключно з огляду на величину «стимулюючих параметрів» його дії, абстрагуючись при
цьому від якісних вимірів спрямованості цієї дії та її наслідків по відношенню до
стану й характеру людських стосунків, то будь-якому з найжорстокіших репресивних режимів довелося б на даній підставі віддати перевагу перед гуманними
та цивілізованими формами правової регуляції суспільства. Справді, право є лише знаряддям такої регуляції. А тому, як і усяке інше знаряддя, воно може бути
зверненим як на користь, так і на шкоду людині. І, чим потужнішим потенціалом
воно володіє, тим більшими є ризик та відповідальність його застосування. Тож
ігнорування сутнісно-цільових аспектів права при його обґрунтуванні, обмежуючись суто «скалярними» характеристиками його ефективності, можна без перебільшення визнати безвідповідальним та, у ряді аспектів, небезпечним.
У той же час, як згадувалося вище, функціональний підхід порівняльного правознавства грунтується на ідеї уникнення будь-яких «трансцендентальних»
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міркувань з приводу «сутності права», в контексті яких можна було б оцінювати
конкретно-емпіричні форми його існування. Подібні оцінки мають здійснюватися (згідно з розглядуваною парадигмою) лише на підставі співвіднесення індексів
суспільної функціональності юридичних норм та інститутів; при цьому самі їхні
функції визначаються шляхом встановлення «взаємооднозначних» зв’язків між
правовими положеннями, з одного боку, та соціальними потребами й проблемами
– з іншого. У даному розумінні «схожість проблем з необхідністю призводить до
змістовної (смислової) ідентичності інститутів, між якими можуть залишатися
лише формальні (зовнішні) відмінності, котрі виводяться за межі порівняльноправових досліджень»10. Проте сама теза щодо такої «ідентифікуючої кореляції»
вбачається досить сумнівною. По-перше, одні й ті самі суспільні проблеми можуть вирішуватися на базі змістовно відмінних один від одного (і, навіть, взаємно
протилежних) правових інститутів, специфіка яких визначається не стільки самою суттю проблеми, скільки соціокультурними особливостями уявлень про належний стан міжлюдських стосунків. Наприклад, проблема регулювання сімейно-шлюбних відно син абсолютно по-різному (в інституціональному плані)
вирішується у східних та західних культурах: перші зазвичай віддають перевагу
інститутам, що грунтуються на принципі полігамії, тоді як другі схиляються до
моногамної інституціоналізації. По-друге, попри цілком зрозуміле прагнення
прибічників юридичного функціоналізму зробити «споріднені» правові інститути
порівнюваними шляхом зведення їхньої комплексності до деякої єдиної (визначальної) функції, «для оцінювання інститутів недостатньо фокусуватися тільки
на цій одній функції, оскільки інститути є мультифункціональними; фокусування
ж на усіх інших функціях та дисфункціях відроджує його комплексність»11, позбавляючи тим самим даний методологічний підхід його дієвості.
Хоча функціональний підхід є чи не найвпливовішим у сучасному правознавстві (особливо у царині юридичної компаративістики, оскільки він відкриває
досить широкі можливості в плані експлікації та обгрунтування правової нормативності шляхом визначення та порівняння характеристик її суспільної дієвості),
однак варто визнати, що такий підхід є, по суті, черговою спробою «репозитивізації» юридичної науки, її повернення «у лоно чистого права», відокремленого від яких-небудь «метаюридичних домішок». Але ж не слід забувати й про те,
що позитивізм як такий є продуктом екстраполяції концептуально-методологічного апарату природничих наук на сферу гуманітарного пізнання. Тож навряд чи міркуваннями «юридичної чистоти» можна аргументувати пріоритетність
розглядуваного підходу.
З іншого боку, історична вичерпаність класичних моделей легітимації права
на підставі пошуку певних його «субстанційних першооснов» утримує від повернення до таких пошуків та відмови, бодай, від «партикулярної переконливості»
функціоналізму. До того ж, абсолютно неможливим є обгрунтування права самим
лише правом, не виходячи за його предметно-функціональні межі (вже хоча б через те, що його нормативність не є самоцільною та самодостатньою).
Відповідно, процедурні моменти та результати застосування функціонального підходу до виправдання правових інститутів та норм мають координуватися з
більш масштабними за своєю предметністю методологічними засобами, що забезпечували б можливість оцінити не тільки «відносну функціональність» юридичного закону, але й його «абсолютний ефект» на цілісну систему людського
буття.
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ДОСТУПНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА – ПЕРЕДУМОВА ПРАВОВОЇ
ПОІНФОРМОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
Розкривається поняття доступності законодавства, однієї із передумов виконання
правом своєї соціальної ролі; зміст презумпції знання закону, яка виступає необхідним
організаційним принципом сучасної правової системи. Розглянуто її реальний та
фіктивний аспекти. Звертається увага на місце оприлюднення нормативно-правових
актів у системі заходів по забезпеченні доступності законодавства та правової
поінформованості суспільства.
Ключові слова: доступність законодавства, презумпція знання закону, оприлюднення нормативно-правових актів.
Дупай Я.М. Доступность законодательства – предпосылка правовой осведомленности общества
Раскрывается понятие доступности законодательства, как одной из предпосылок
выполнения правом своей социальной роли, содержание презумпции знания закона, которая выступает необходимым организационным принципом современной правовой системы. Рассмотрены ее реальный и фиктивный аспекты. Обращается внимание на
место обнародования нормативно-правовых актов в системе мер по обеспечении доступности законодательства и правовой осведомленности общества .
Ключевые слова: доступность законодательства, презумпция знания закона, обнародования нормативно-правовых актов.
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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.

Формування сучасної, широко доступної бази чинного законодавства – є одним із основних напрямів правової реформи, що проводиться в Україні. У зв’язку з цим істотно зростає роль оприлюднення прийнятих нормативних правових
актів.
Питання їх опублікування – важливі, юридично значущі. Вони безпосередньо
пов’язані з проблемами вступу нормативних актів у силу, правильного застосування правових норм державними органами, організаціями, посадовими особами
та громадянами.
Важливим є інформаційно-правовий аспект, оскільки стан гласності в цій
сфері безпосередньо торкається прав і законних інтересів громадян та інших
суб’єктів права. Їх інформованість про чинне законодавство повинна стати певним засобом забезпечення цих прав і свобод, необхідною передумовою знання законів.
Одним із найбільш значущих аспектів гласності правової сфери громадського
життя виступає забезпечення доступності законодавства. Складові його системи
– нормативно-правові акти, які набувають особливого значення як джерело
соціальної інформації про діяльність держави.
Доступність законодавства є важливим джерелом різноманітної інформації,
яка торкається всіх сфер соціального і особистого життя людей.
Теоретичну основу дослідження склали праці російських та вітчизняних вчених, які повністю або частково були присвячені проблемам доступності законодавства, зокрема Ю. Власова, І. Жаровської, В. Казімірчука, А. Козловського,
А. Лосенкова, І. Осики, С. Саєнка, А. Самсонова, І. Сідєльнікова, М. Соколова,
Д. Суханова, М. Цимбалюка, С. Черніловського, В. Щегорцова та інших.
До ступність законодавства сприяє формуванню правової культури
суспільства. Людина, яка зорієнтована в установлених правах, не тільки більш
компетентна і підготовлена до власного вирішення проблем, але й стає активнішою у державних справах1.
Історично проблема доступності законодавства постала перед творцями правових приписів разом з появою права. Виникнення та використання текстової
форми для закріплення правових норм являється першою спробою забезпечення
їх доступності. У порівнянні з усною формою вона має значні переваги для поширення правової інформації. У зв’язку з цим доречною є думка С. Черніловського, який вказує, що з появою писемних джерел права серед його суб'єктів недопустимою стала гіпотеза про обмежену доступність правової інформації2.
Багато питань забезпечення доступності законодавства (закону) були проаналізовані Гегелем в праці «Філософія права», де він обґрунтував право окремої
особи на знання закону, а також висунув вимогу про те, щоб закони оприлюдню-
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валися, доводилися до загального відома. На думку мислителя, «повісити закони
так далеко, щоб жоден громадянин не зміг їх прочитати, як це робив тиран
Діонісій, або похоронити їх в учених книгах, так, щоб знання стало доступним
лиш тим, хто займається вченими розробками, – є однаково несправедливим»3.
На даний час проблема доступності законодавства обумовлена низкою причин, які, на нашу думку, суттєво гальмують процес втілення в державі правових
приписів у свідомо вольових діях членів суспільства. У юридичній літературі до
основних причин відносять: відсутність належної пропаганди прийнятих законів
та інших нормативно-правових актів; низький рівень правової культури та правового виховання громадян та інших членів суспільства; відсутність ефективних
правових механізмів участі людей, громадських організацій, соціальних груп,
інших суб’єктів в розроблені і обговоренні законів та нормативно-правових актів
та ін.4
В. Казимирчук зазначає, що доступність законодавства є передумовою інформованості громадян про зміст правових норм та виступає однією з умов ефективної дії права, що пов’язана з таким його аспектом, як доведення змісту правових
норм до загального відання5.
До аналогічних висновків приходить і М. Соколов, на думку якого держава
має право вимагати від громадян, а вони в свою чергу зобов'язані знати зміст правових актів, котрі визначають їх правовий статус. Натомість громадяни можуть
розраховувати на створення необхідних умов для ознайомлення з діючим законодавством6. Науковець звертає увагу на стійкий взаємозв’язок між доступністю
правової інформації для населення та гарантіями реалізації прав особи.
Високий рівень доступності законодавства створює для всіх громадян конкретні умови користування юридичними приписами на основі знання законів, що
знаходить свій вираз у здатності свідомо керуватися ними у своїй діяльності.
Іншими словами, на даному етапі розвитку суспільства доступність законодавства передбачає максимальну можливість наближення особи до законодавства і навпаки.
Підтримуючи думку І. Сідєльнікова, вважаємо, що у вузькому юридичному
змісті доступність законодавства варто розглядати в якості однієї із головних передумов виконання правом своєї соціальної ролі, саме тому його функціонування
можливе лише за умови забезпечення відповідного рівня поінформованості
суспільства про зміст правових приписів7.
Процес забезпечення доступності законодавства умовно можна визначити як
«рух назустріч один одному», тобто рух законодавця назустріч громадянам.
Рушійною силою цього зближення виступає держава, яка не тільки зближує закон
з громадянами, але і в своїй діяльності вимагає від особи руху в бік законодавства.
Як зазначає у своїй праці І. Жаровська, « …у процесі забезпечення доступності права держава ставить перед собою три цілі: забезпечити необхідний
якісний рівень законодавства, надійне функціонування каналів інформування про
діюче законодавство і високий рівень правової культури особи та суспільства. Навколо кожної з них і групується комплекс умов і передумов доступності права»8.
Тому умови, що визначають доступність законодавства, пов’язані з удосконаленням державної діяльності, юридичною політикою держави, функціонуванням
системи компетентних державних органів, що створюють законодавство, підтримують його в дієвому стані, а основне: реалізують законодавство та забезпечують
ряд інших заходів по «зближенню» законодавства і громадян.
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Обов’язок держави щодо інформування своїх громадян може мати різноманітні форми. Доступ до правової інформації містить у собі не лише можливість
вивчення всіма зацікавленими особами законів і правових норм. Сьогодні наша
сучасна держава зустрічається з процесом, що трактується як «інфляція права».
Незнання закону не звільняє від відповідальності. Це передбачає, що держава зобов'язана інформувати своїх громадян про всі нормативні рішення відповідними
засобами, особливо належним чином публікуючи їх.
До аналогічного висновку, розглядаючи відносини між державою та громадянином в сфері правової інформації, приходить М. Соколов. На його думку, держава вправі вимагати від громадян, а останні зобов’язані знати зміст правових актів,
котрі визначають їх статус. В свою чергу громадяни вправі розраховувати на створення усіх необхідних умов для ознайомлення з чинними нормативними актами9.
Презумпція знання закону виступає необхідним організаційним принципом
будь-якої сучасної правової системи, який забезпечує її ефективність. В науковій
літературі вона визначається як припущення, що належним чином опублікований
закон відомий всім і з моменту вступу його в силу підлягає дотриманню усіма.
Ніхто не може апелювати незнанням закону.
Презумпція знання закону є однією із найстарших серед всіх презумпцій10.
Вона з’явилась разом із писаним правом, оскільки цілком закономірними до цього часу видавалися посилання на неграмотність, недоступність інформації громадянам і т.д. Саме тому поява першої юридичної презумпції пов’язується з виникненням проблеми доступності норм законодавства.
Презумпція знання закону розглядається як невмотивованість посилань на незнання діючих норм права і ухилення під цим приводом від їх виконання, якщо
норми в офіційному порядку доведена до відома виконавців11.
Реальною основою дії презумпції знання закону варто вважати не тільки його
офіційне доведення до відома виконавців, а і виконання державою функції забезпечення доступності законодавства, що разом із комплексом різноманітних заходів включає в себе офіційні і неофіційні способи інформування громадян про
зміст нормативно-правових актів12.
За своєю суттю правові презумпції – це вираження того, що має місце. На
думку деяких науковців, їх, як загальне правило, можна спростувати. Презумпцію
знання закону як загальне правило спростувати неможливо, тому що вона, поряд
з фіктивним, має і реальний аспект.
Реальний аспект відповідає об’єктивному рівню правової поінформованості
суспільства, підвищення якого збільшує реальність даної презумпції.
Фіктивний аспект тут повинен бути забезпечений створенням найрізноманітніших умов і передумов одержання громадянами доступної інформації про
законодавство13.
В цьому контексті для теорії держави і права достатньо актуальним постає питання знаходження оптимального взаємозв’язку між реальним і фіктивним аспектами презумпції знання закону з метою визначення об’єктивно-необхідного рівня
знання в сфері законодавства.
Безумовно, з фіктивністю презумпції знання закону необхідно погодитись.
Саме тому єдиним вирішенням проблеми, як вже зазначалось, варто визнати забезпечення доступності законодавства, яке в даному аспекті можна розглядати і
як результат вдосконалення правової поінформованості громадян (певний рівень
правових знань), і як сам процес правового інформування (створення можливос-
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тей для знання громадянами права, в даному випадку – це офіційне оприлюднення законодавства).
Досліджуючи презумпцію знання закону, слід звернути увагу на те, що це правове припущення знайшло своє пряме відображення в Декларації про права та
обов’язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи, прийнятій 9 грудня 1998 р. ст. 14
проголошує, що «Держава несе відповідальність за прийняття законодавчих, судових, адміністративних або інших належних заходів з метою сприяння розуміння всіма особами, які перебувають під її юрисдикцією, своїх громадянських,
політичних, економічним, соціальних і культурних прав»14.
Українське законодавство теж передбачило правову презумпцію знання закону. Так, ч. 2 ст. 68 Конституції України встановлює, що «Незнання законів не
звільняє від юридичної відповідальності»15. Проте, як слушно зазначає С. Саєнко
– ч. 2. ст. 68 Конституції України є недосконалою за своїм правовим змістом, а саме «незнання законів не звільняє від відповідальності». Він пропонує врахувати
той факт, що до відома населення обов’язково повинен доводитись зміст не лише
законів, а й інших нормативно-правових актів. Для того, аби запобігти виникненню колізійних ситуацій, доцільно на законодавчому рівні закріпити положення
про те, що всі фізичні та юридичні особи, органи державної влади та місцевого
самоврядування у своїй повсякденній діяльності мають керуватися не презумпцією знання закону, а презумпцією знання нормативно-правових актів16.
Треба звернути увагу на той факт, що Декларація про права та обов’язки окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані
права людини та основні свободи, про яку ми зазначали та в якій це правове припущення знайшло своє відображення, не була ратифікована Україною. У законодавстві України не має повної регламентації забезпечення дії вказаної презумпції.
Тому, як зазначає Д. Суханова, презумпція знання нормативно-правого акта
доцільно розуміти як припущення, що належним чином оприлюднений нормативно-правовий акт відомий усім фізичним і юридичним особам, на яких поширюється його дія, і з моменту набуття ним чинності він підлягає дотриманню
всіма суб’єктами17.
Найбільш оптимальним способом отримання правової інформації є особисте
ознайомлення громадян з діючим законодавством. Однак в силу певних причин
це не завжди є можливим. До таких причин слід віднести неможливість отримання офіційного тексту законодавчого акту або ж недостатній рівень розвитку правосвідомості громадян, що не дозволяє їм особисто засвоїти вимоги законодавства.
Саме тому центральне місце серед заходів по забезпеченню доступності законодавства займає офіційне оприлюднення нормативно-правових актів – обов’язкова умова дії основного юридичного принципу, згідно з яким ніхто не може апелювати незнанням правової норми.
А. Самсонова звертає увагу на те, що одним із обов’язків держави є обов’язок
держави щодо правової освіти населення. У зв’язку із цим саме по собі офіційне
опублікування того чи іншого нормативно-правового акта не забезпечує безумовність дії презумпції знання закону. Мало опублікувати закон, необхідно донести його текст до максимально можливої кількості провозастосовувачів. Саме на
це повинна бути спрямована інформаційно-правова політика держави18.
Без забезпечення реальної можливості суб’єктам права знайомитися з норма-
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тивними положеннями, що їх стосуються, без швидкого і повного доведення до
відома громадян прийнятих нормативно-правових актів презумпція знання закону стає фікцією і не забезпечується реальними можливостями.
Погоджуючись з позицією К. Архіпова, який свого часу писав, що «покласти
на тих, кому невідомий зміст постанов, обов’язок виконати їх виходить за межі
сил людських»19, варто зазначити: якщо нормативний акт не оголошений в
офіційному порядку, тобто не оприлюднений, зникає юридична підстава для презумпції знання закону. Разом з тим, якщо держава здійснює повноцінне оприлюднення нормативно-правових актів, створює всі умови для ознайомлення з ними,
то вона презюмує знання закону.
Суть оприлюднення як стадії правотворчого процесу полягає в розміщенні від
імені держави повних текстів нормативно-правових актів в спеціально призначених для цього офіційних виданнях. Таке оприлюднення, здійснюване від імені законодавця, має автентичний характер, а його результати є найбільш повними, достовірними і доступними джерелами відомостей про правові норми; воно створює оптимальні умови для всеосяжності правових актів, їх належного зберігання
і використання.
Тому саме сукупність офіційно оприлюднених юридичних текстів варто розглядати в якості першооснови і головної передумови діяльності по забезпеченню
доступності законодавства.
З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що доступність законодавства – одна з необхідних умов як формування, так і життєдіяльності будь-якого демократичного суспільства. Вона виступає на суб'єктивному рівні як одне з
фундаментальних людських прав, а на рівні декларативному як один із пріоритетів державної політики будь-якого рівня.
Рівень доступності законодавства – один з найважливіших показників правової культури суспільства, що здатний впливати на функціонування всіх елементів
механізму соціальної дії права. Він визначається не тільки станом самих правових норм, їх систематизованістю, простотою, але й факторами, що знаходяться у
сфері правової культури особистості, а також функціонуванням каналів правового інформування громадян.
Право особи на знання своїх прав та обов’язків являє собою гарантовану можливість мати доступ до комплексу прав та обов’язків, які випливають з актів чинного законодавства, що забезпечується та гарантується з боку держави.
Ефективність доступності законодавства та права особи знати свої права та
обов’язки є одним із головних критеріїв оцінки побудови правової держави.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ
«ПРИВАТНІСТЬ» ТА «ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ»
Досліджено характерні риси та співвідношення понять «приватність» та «особисте життя». Показано, що питання про закріплення приватності у цивільному законодавстві України є передчасним. Водночас запропоновано проведення досліджень з перегляду сучасної та формування нової цілісної концепції приватності на основі напрацювань вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Ключові слова: особисті немайнові права, особисте життя, приватність, права
людини.
Климовский С.С. Сравнительно-правовое исследование понятий «приватность» и «личная жизнь»
Исследованы характерные черты и соотношение понятий «приватность»
(«privacy») и «личная жизнь». Показано, что вопрос закрепления приватности в гражданском законодательстве Украины является преждевременным. В то же время предложено проведение исследований по пересмотру современной и формирования новой
целостной концепции приватности на основе отечественного и зарубежного опыта.
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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 premature. 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.

Європейські прагнення України відображаються не тільки в спробах впровадити європейські стандарти у різноманітні сфери суспільного життя та створення
єдиного культурного простору, а й в наближення нашого права до права країн
Європейського Союзу та Ради Європи. Водночас наявні розбіжності нормативноправових актів, детерміновані тривалим відносно автономним розвитком нашої
правової системи у закритому просторі Радянського Союзу та власною правовою
традицією, потребують нового осмислення та доопрацювання у відповідності з
загальноприйнятими європейськими та міжнародними стандартами і викликами
сучасного суспільного розвитку.
Проблема захисту приватного життя людини в умовах інформаційного
суспільства є надзвичайно актуальною останнім часом, що обумовлено численними «витоками» приватної та таємної інформації у Всесвітню мережу Інтернет та
засоби масової інформації, а також спробами держав контролювати приватну сферу життя громадян1.
У науковій літературі розгорнулась дискусія про необхідність закріплення у
цивільному законодавстві України права на приватність, тоді як на сьогодні захист приватної сфери життя особи знаходить відображення у групі норм спрямованих на захист особистого життя від свавільного втручання2. Тому виникає необхідність дослідити співвідношення цих понять та надати відповідні рекомендації щодо законодавчого закріплення захисту приватної сфери особистості.
Теоретичним підґрунтям нашого дослідження є праці вчених з аналізу особистих немайнових прав фізичних осіб, зокрема, права на особисте життя та приватність, а саме: В.І. Бобрика, Л. Брандейз, О.В. Дзери, Л.О. Красавчикової,
В.І. Крата, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, М.М. Малеїної, З.В. Ромовської,
М.М. Сібільової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. Стефанчука, У.Проссера, С. Уоррена, Н.В. Устименко, С.І. Чорнооченко та інших.
В процесі наближення законодавства України до міжнародних стандартів виникають ситуації, коли в законодавстві України та інших країн є правові поняття,
що направлені на досягнення однієї мети, однак мають різну юридичну структуру і зміст та позначаються різними юридичними термінами. Такі ситуації виникають у наслідок різних правових традицій, практики та доктрини. Вироблення
компромісного рішення, що дозволить удосконалити законодавство та якомога
краще регулювати ті чи інші відносини можливо лише на підставі науково
обґрунтованих висновків.
Поняття «приватність» (англ. privacy) та «особисте життя» є близькими за
змістом, а їх застосування направлене на виконання забезпечення приватності
життя людини в умовах суспільства. Однак, вказані поняття є різними за змістом,
тому внесення змін у нормативно-правове регулювання відносин з захисту приватного життя, за умови наближення законодавства України до міжнародних стандартів, є можливим лише при дослідженні співвідношення цих понять, визначенні спільних та відмінних рис і відповідного наукового обґрунтування.
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Основи сучасної концепції приватності заклали у 1890 р. бостонські адвокати
С. Уоррен і Л. Брандейз, які опублікували статтю «Право на приватність» («The
Right to Privacy») де обґрунтовувалася думка про те, що в рішеннях судів у справах про дифамацію, порушення умов договорів та ін. вже фактично визнається
існування права на приватність. Вони, зокрема, писали: «напруженість і
складність життя, які притаманні цивілізації, що розвивається, приводять до виникнення потреби людини мати схованку від зовнішнього світу, тому самотність
і приватність набувають для людини все більшого значення; однак сучасне
підприємництво і технічні нововведення, втручаючись в приватне життя особи,
заподіюють їй значного болю і страждань, що є більш серйозними, ніж ті, котрі
можуть бути заподіяні простим фізичним насильством»3. Автори зробили першу
спробу дати визначення права на приватність та приватності. На їхню думку, це
право «бути залишеним на самоті» («let to be alone»), що несе в собі ідею захисту результатів інтелектуальної й емоційної активності особистості в суспільстві.
Приватність (від латинського: «privatus» – відокремлена від решти, позбавлена чогось, особливо участі в управлінні, від «privo» – позбавити) – це здатність
людини або групи людей усамітнитися або обмежити інформацію про себе, тим
самим подаючи її вибірково4. Посилаючись на «політичні, соціальні та економічні зміни» та визнання «права бути залишеним у спокої», С. Уоррен і Л.
Брандейз стверджували, що існуючий закон надає можливість захистити приватне життя особистості, однак, вони намагалися пояснити характер і ступінь цього
захисту. Водночас зосереджуючи увагу на порушеннях приватності, викликаними
активним розвитком преси та реклами, спричиненим винайденням у той період
фотографії та газет, автори визначали можливості порушення приватності й іншими способами, вони підкреслювали, що вторгнення в приватне життя викликається поширенням серед громадськості подробиць, які стосуються приватного
життя людини. Відчуваючи множину випадків порушення приватності, автори
вбачали її захист у можливості особи самостійно визначати ступінь емоцій, переживань та думок, якими особа хоче поділитись з іншими.
С. Уоррен і Л. Брандейс відчували різноманітність існуючих проявів приватності, які можуть бути захищені в рамках більш загального права на недоторканність приватного життя. Автори звертали увагу, що вони не намагаються захистити товари, вироби або інтелектуальну власність, а лише душевний спокій, котрий досягається таким захистом. Вони стверджували, що право на приватне життя засноване на принципі «недоторканості особи», яка була частиною більш загального «права на свою особистість».
Водночас принцип приватності, на їхню думку, був уже частиною загального
права на недоторканність житла, як свого замку, але нові технології зробили важливим чітко і окремо визнати захист на особисте життя, як окреме право. Вони
припустили, що обмеження права може бути визначене за аналогією з законом
про наклеп і поширення недостовірних даних, і не буде перешкоджати публікації
інформації про державних посадових осіб, зокрема, про кандидатуру на пост президента. Таким чином, у 1890 р. була закладена основа сучасної концепції про захист приватності особистого життя фізичних осіб, а саме її напрямку, відомому як
«контроль над інформацією про само мого себе».
Після виходу у світ роботи С. Уоррена і Л. Брандейса тільки у 1902 р. в штаті
Нью-Йорк було прийнято закон «Про право на приватність», а суди почали захищати право на приватність, спираючись на положення Конституції США.
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У 1930 р. делікт «втручання в приватність» був включений у «Звід прецедентного права», який є неофіційною кодифікацією прецедентного права США, а в
другій редакції «Зводу прецедентного права» 1965 р. його зміст було розширено5.
Відповідно, практика судів значно розширила концепцію приватності. Намагаючись систематизувати і більш чітко описати та визначити нове право на приватність, шляхом аналізу прецедентного права. Уільям Проссер у 1960 році писав,
що з’явилися чотири різних напрямки у захисті приватного життя, а саме: 1) посягання на самоту людину або її самотність, вторгнення в її особисте життя;
2) публічне розкриття фактів про приватне життя особистості; 3) публічне
висвітлення особистості в негативному світлі; 4) незаконне набуття подоби іншого для отримання власної вигоди6.
Разом з тим, приватність на сьогодні розуміється у декількох контекстах, а
саме як: 1) фізична приватність ; 2) інформаційна приватність; 3) організаційна;
4) духовна і інтелектуальна.
Фізична приватність полягає в таких проявах: 1) запобігання інтимним актам
або приховування свого тіла від інших у зв’язку зі скромністю; 2) недоторканість
особистого майна, зокрема житла та транспортних засобів; 3) медична недоторканність, право на самостійне прийняття рішень при медичному обслуговуванні,
а також, право на застосування контрацепції тощо.
Інформаційна приватність отримала найширше застосування, зокрема у законодавстві про захист персональних даних. Різноманітні види інформації про життя фізичної особи зумовили різні види інформаційної приватності. До неї відносять, зокрема, фінансову, медичну, політичну та інші види.
Організаційна приватність пов’язана з забезпеченням приватності діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування, а також юридичних осіб. До
цього типу приватності належать службова, комерційна та інші професійні
таємниці.
Духовну та інтелектуальну складову приватності пов’язують саме з її немайновим характером, а саме направленістю на забезпечення «права бути на самоті»,
що є умовою душевного спокою та забезпеченням нормального існування людини.
В той же час, не дивлячись на поширеність та офіційне визнання концепції
приватності у західних країнах, в Україні її положення не знайшли свого легального закріплення, хоча й має місце обговорення цього питання на доктринальному рівні.
Так, Р.О. Стефанчук пропонує почати формування повноцінної охорони приватного інтересу фізичної особи та убезпечення її від втручання із зовні із формування нового особистого немайнового блага, яким, на його думку має бути не
«особисте життя» фізичної особи, а її «приватність», яка має в свій зміст включати таку сфери життєдіяльності людини, що вивільнена від виконання покладеної
на неї будь-яких публічних (посадових, громадських, трудових тощо) функцій, і
повну, доступну, своєчасну та достовірну інформованість щодо даної сфери7.
Водночас правовий режим приватності повинен відображатися у відповідному суб’єктивному цивільному праві, а саме, праві фізичної особи на приватність
до якого має належати низка особистих немайнових прав, таких як: право на особисте життя та його таємницю; право на особисті папери та розпорядження ними; право на таємницю кореспонденції; права, що виникають із цивільно-правового захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відео
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зйомок та охорони фізичної особи, яка зображена на фотографіях та інших
художніх творах; право на недоторканість житла та інші8.
Разом з тим дослідник вважає, що єдине право на приватність могли б скласти такі повноваження: 1) можливість мати свою приватність, тобто здатність
фізичної особи бути носієм цього особистого немайнового блага і мати його в порядку, передбаченому законом; 2) можливість самому визначати свою приватність, тобто фізична особа в межах, що передбачені законом має право визначати свою приватність та її межі, тобто самостійно, на власний розсуд вирішувати, яким чином організовувати та проводити свою життєдіяльність, яка вивільнена від виконання публічних функцій, залежно від власних інтересів та мети;
3) можливість ознайомлення інших осіб з обставинами свого (приватного) особистого життя, тобто фізична особа самостійно визначає коло тих осіб, що можуть
володіти інформацією про її приватність, а також обсяг та зміст цієї інформації в
межах, що прямо передбачені законом, але в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини це особисте немайнове право може бути обмежено; 4) можливість дозволяти чи забороняти втручатись у свою приватність,
тобто фізична особа самостійно визначає можливість (чи неможливість) сторонніх осіб втручатися в її приватність та міру і час такого втручання; 5) можливість зберігати у таємниці обставини своєї приватності – фізична особа має
право не розголошувати про обставини свого особистого життя самостійно, а також вимагати такого нерозголошення від інших осіб, які володіють такою інформацією; 6) можливість вимагати захисту права на приватність, тобто можливість
використовувати у разі порушення права на приватність загальні та спеціальні
способи захисту9.
На противагу західної концепції «приватності» у вітчизняній правовій системі
сформувалась концепція захисту від свавільного втручання інших осіб такого
явища як «особисте життя».
Не дивлячись на певну змістовну схожість
цих понять, вони не є тотожними. При цьому, як і «приватність», так і «особисте
життя» є поняттям, визначення якого неможливо здійснити без розгляду пов’язаних з ним інших філософських, правових, соціологічних та інших явищ та понять.
З.В. Ромовська під особистим життям розуміє поведінку фізичної особи за
межами її роботи, громадської діяльності, навчання10.
В свою чергу, В.Л. Суховерхий під особистим життям розуміє коло відносин і вчинків особи, спрямованих на задоволення індивідуальних потреб способами і засобами, що не мають соціального значення11.
В той же час В.І. Галаган визначає особисте життя як функціонування людини в особливій сфері сімейних, побутових, інтимних стосунків, які не піддаються
безпосередньому контролю з боку держави, громадських організацій, окремих
осіб; це свобода самотності, роздумів, листування, ведення щоденників та інших
записів, контакту з іншими людьми, свобода висловлювань і вчинків за межами
службових відносин; це стан обґрунтованої впевненості у тому, що власні
таємниці особи не будуть виявлені та розголошені12.
Р.К. Рибальченко розширює сферу особистого життя та визначає його як систему соціальних відносин, де індивід виступає зі своїм, тільки йому властивим
духовним світом, думками, почуттями, переживаннями, надіями та мріями, а основою особистого життя є індивідуальна свобода особистості, яка реалізується у
формі певної відокремленості від суспільства13.
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Р.О. Стефанчук зазначає, що під особистим життям слід розуміти поведінку
фізичних осіб поза межами виконання різноманітних суспільних обов’язків, тобто життєдіяльність людини у сфері сімейних, побутових, особистих, інтимних та
інших стосунків, що звільнена від «тягаря суспільних інтересів» та спрямована на
досягнення особистої мети та задоволення власних інтересів.
Водночас, М.Й. Штефан визначає особисте життя фізичної особи як особисту
справу громадянина, зміст і форми якого він визначає сам14.
Н.В. Устименко визначає особисте життя як сукупність особистих немайнових благ, що знаходять своє правове закріплення в особистих немайнових правах,
метою яких є забезпечення свободи й незалежності людини визначати за своїм
розсудом поведінку в житті, виключаючи будь-яке втручання сторонніх осіб, за
винятком випадків, прямо передбачених законодавством15.
Цікаві висновки щодо поняття особистого життя робить Л.О. Красавчикова,
яка звертає увагу на те, що суспільне життя та життя особисте тісно між собою
пов’язані, і на їх стику є ціла низка явищ, зв’язків і відносин, яку дослідниця називає «контактною». Існування такої зони обумовлюється потребою людини в неформальному спілкуванні, а в явищах, які відносяться до цієї зони, переплітаються особистісні і соціальні елементи16. На нашу думку важко погодитись з виокремленням вказаної «контактної» зони життєдіяльності, оскільки таке спілкування відразу можна визначити як особисте, або як не особисте (соціальне,
суспільне).
Як зазначає В.І. Бобрик, науковці-правники визначають сферу особистого
життя переважно на основі його співвідношення, порівняння або протиставлення
із суспільним. Однак, з самого визначення людини, як біологічної, соціальної
істоти17 слідує, що людина є соціальною за своєю природою, тому особиста та
соціальна сфера є двома проявами єдиного – життя людини. Тому, слід погодитись з Л.О. Красавчиковою та В.І. Бобриком щодо визначення як родового для
суспільного (соціального) та особистого життя поняття життєдіяльності18.
В той же час, на нашу думку, розмежовувати особисту та суспільну (соціальну) сферу життєдіяльності людини не можна, оскільки, по-перше, вони є взаємопроникними і, по-друге, є нероздільними частинами життєдіяльності. Їх поділ може бути лише умовним, а тому в кожному конкретному випадку можна визначати
прояв життя як соціальний чи особистий.
В цьому контексті слід погодитись з твердженням, що визначити зміст (обсяг)
особистого життя неможливо, оскільки кожна людина по різному оцінює ті чи
інші прояви своєї життєдіяльності. При цьому, слід підтримати думку В.І. Бобрика, який зазначає, що особисте життя – це особлива частина приватної сфери
людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках,
явищах, подіях тощо, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою на основі соціальних умов, гарантується та охороняється
правом від неправомірних втручань19.
Розглядаючи справу Даджен проти Північної Ірландії Європейський суд з
прав людини, дійшов висновку про неможливість і недоцільність вичерпного визначення поняття «приватне життя»20. Така позиція суду обумовлюється великим
обсягом поняття особистого (приватного життя), так, кожна особа самостійно може визначати, які прояви її життя є приватними, та швидким розвитком
суспільства, котрий впливає на постійну зміну поняття особистого життя та його
обсяг. Однак для вітчизняного правозастосування є необхідним якщо не визначи-
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ти точно, то хоча б сформулювати найбільш адекватне поняття особистого життя
на основі найбільш характерних ознак.
Враховуючи різноманітність підходів до визначення особистого життя та з метою правильного застосування норм ст. 303–305 ЦК України необхідно дати чітке
визначення особистого життя.
На думку автора під ним може розумітися правомірна, відносно самостійна
від суспільства поведінка особи, спрямована на задоволення духовних,
фізіологічних чи матеріальних потреб та обставини якої особа бажає зберегти
у таємниці чи обмеженому доступі, самостійно визначаючи обсяг інформації та
коло осіб яким вона відома.
Повертаючись до проблеми своєрідної заміни поняття «особистого життя»
поняттям «приватність», запропонованим Р.О. Стефанчуком, слід зазначити, що,
на нашу думку, «приватність» та «особисте життя», так само як і «право на приватність» та «право на особисте життя» є різними за своєю суттю, тому їх не можна ототожнювати та заміняти.
Так, якщо право на особисте життя означає можливість мати особисте життя,
то право на приватність радше означає можливість визначати доступ інших до
інформації про особисте життя, його глибину та коло осіб, яким він (доступ) надається. Тому, на нашу думку, ці поняття не є взаємозамінними.
Водночас, дослідник приватності Рут Гавісон розглядає приватність як сукупність таких складових як: таємності, анонімності, усамітнення та витлумачує
приватність як певний стан навколо людини, який може бути втрачено або за вибором самої особи, або через дії інших осіб21. В свою чергу, на думку іншого
дослідника Едварда Блоуштейна, приватність – це інтерес людини, що захищає
свою незалежність та гідність22.
В підтвердження висловленої нами тези про нетотожність понять приватності
та особистого життя говорить й той факт, що приватність, як поняття, вживається
до характеристики юридичних осіб та держави в цілому, так, виокремлюють приватність юридичної особи та приватність держави (зокрема, органів державної
влади). Водночас, приватність фізичної особи застосовується не тільки для характеристики особистої сфери, а й для характеристики інформаційної та фізичної недоторканості особи. Тоді як поняття особистого життя застосовується виключно
для характеристики специфічної сфери життя фізичної особи. Тому, застосовуючи «приватність» для характеристики особистого життя фізичної особи, слід застосовувати словосполуку «приватність особистого життя фізичної особи» та
вживати як якісну характеристику особистого життя, його конфіденційність та
протиставлення публічності.
Отже, виходячи з наведеного,можна зробити висновки, що введення поняття
приватності у цивільне законодавство України в запропонованій формі є передчасним. Для наближення норм законодавства з питань регулювання захисту особистого життя до міжнародних стандартів, зокрема, введення інституту приватності, необхідно переглянути сучасну та сформувати нову цілісну концепцію приватності на основі напрацювань вітчизняної правової системи та міжнародного
досвіду.
1. Утечка секретных документов угрожает безопасности США, 2013 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http:// www.bbc.co.uk/ russian/international/2010/07/100721_us_
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЗВИЧАЇВ
У СФЕРІ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Розкриваються особливості застосування правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання. Зазначається, що виникнення приватноправової сфери відносин громадян відбулось ще задовго до появи перших «писаних» правових норм. Це слід пов’язувати із необхідністю пошуку засобів, які б впливали на динаміку відповідних правовідносин та правових станів, та забезпечували б можливість справедливого та взаємовигідного становища осіб. Звичай як джерело приватного права визнається більшістю
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стосування має узгоджуватися із законодавством або правилами торгівлі та комерційної діяльності.
Ключові слова: звичай, правовідносини, приватне право, торгівля.
Стрилец Е. Н. Место и роль правовых обычаев в сфере частноправового регулирования
Раскрываются особенности применения правовых обычаев в сфере частноправового регулирования. Отмечается, что возникновение частноправовой сферы отношений
граждан состоялось задолго до появления первых «письменных» правовых норм. Это
следует связывать с необходимостью поиска средств, которые бы влияли на динамику соответствующих правоотношений и правовых состояний, и обеспечивали бы возможность справедливого и взаимовыгодного положения лиц. Обычай как источник частного права признается большинством правовых систем мира. Особую роль играют
обычаи делового оборота, при этом их применение должно отвечать законодательству и правилам торговли и коммерческой деятельности.
Ключевые слова: обычай, правоотношения, частное право, торговля.
Strilets Olena. The place and role of legal consuetudes in the field of private legal regulation
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 відносини, які виникають у приватноправовій сфері, на сьогоднішній час достатнім чином урегульовані правовими нормами, про що
свідчить величезний масив нормативно-правових актів. Разом із тим, правовий
звичай продовжує відігравати роль регулятора суспільних відносин у приватноправовій сфері, оскільки суб’єкти приватноправових відносин можуть набувати
тих прав і обов’язків, реалізація яких може відбуватися поза рамками виключно
нормативно-правового регулювання.
Теоретичне розуміння правового звичаю випливає із уявлень про звичаєве
право як сукупність правил поведінки, які не проголошуються державою, однак
ними можуть послуговуватися учасники правових відносин, оскільки вони є усталеними стійкими нормами, що регулюють ту частину матеріальних прав і
обов’язків, яка може і не бути санкціонована державою.
Як відомо, виникнення приватноправової сфери відносин громадян відбулось
ще задовго до появи перших «писаних» правових норм. Це пов’язано із необхідністю пошуку засобів, які б упливали на динаміку відповідних правовідносин та правових станів, та забезпечували б можливість справедливого та взаємовигідного становища осіб. У цьому ракурсі, відомий вчений XIX ст. Г.Ф. Шершеневич зазначав, що у торговому побуті, за різноманіття відносин, при постійному
виникненні нових форм угод законодавець відчуває себе нездатним встигати за
життям і тому, зібравши та затвердивши частину торговельних звичаїв юридичного характеру, зберігає за звичаєм правотворчу силу, надаючи йому перевагу над
цивільним законом. Разом із тим, іноді, усвідомлюючи необхідність довести до
відома існуючі торговельні звичаї, законодавець у той же час не зважується нада-
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ти їм санкцію закону, оскільки ще недостатньо упевнений у їх відповідності правосвідомості суспільства. А тому використовує оригінальний спосіб – офіційне
видання деяких звичаїв, не надаючи їм прямо сили закону1.
Формування звичаєвих норм у торговельних відносинах необхідно у першу
чергу пов’язувати із особливостями кожного виду торгівлі, оскільки кожній із них
властиві специфічні риси, усталені правила поведінки тощо. Саме через постійне
застосування одних і тих же правил у певному виді торгівлі зумовило появу дихотомії звичаєвих норм та правових норм, які перебувають у взаємозв’язку та
взаємодоповнюють одні одних. Це дає привід стверджувати, що правові звичаї у
приватному праві мають свою давню історію використання і дотримання, і саме
це дає підстави для розгляду на науковому рівні питання про місце та роль правових звичаїв у сучасній сфері приватноправового регулювання.
Враховуючи це, важливо відзначити необхідність розмежування звичаїв та заведеного порядку у торговельних справах. Якщо правові звичаї носять юридичний характер, то заведений порядок передбачає вчинення фактичних дій, які не
впливають на юридичну сторону конкретного приватного правовідношення.
Варто зауважити, що звичай як форма цивільного права (цивільного законодавства) визнається у більшості правових систем, і, насамперед, систем приватного права. Разом з тим, якщо Цивільний кодекс УРСР 1963 року містив лише
згадку про деякі види звичаїв (правила соціалістичного життя, моральні принципи суспільства, яке будує комунізм; стаття 5), то Цивільний кодекс України 2003
року дає поняття звичаю, визначаючи його як правило поведінки, котре не встановлене актами цивільного законодавства (хоча і може бути зафіксоване у
відповідному документі), але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Залежно від характеру правового звичаю можна виокремити декілька його видів:
міжнародні звичаї; звичаї внутрішньодержавні; звичаї, що ґрунтуються на звичаєвому праві; судовий звичай; звичаї ділового обігу (обороту); місцеві звичаї;
звичай національної меншини та ін. Деякі зі звичаїв фіксуються у відповідному
документів (наприклад, звичаї розподілу загальної аварії кодифіковані у ЙоркАнтверпенських правилах, а також закріплені у Кодексі торгового мореплавства;
деякі судові звичаї зафіксовані у постановах Пленуму Верховного Суду України).
Але інші звичаї у документах не фіксуються, а мають характер правових аксіом,
що звичайно беруться до уваги учасниками цивільних відносин. Звичаї можуть
мати характер конкретного правила. Але вони можуть також бути окреслені у загальному вигляді. Наприклад, правило, встановлене ч. 4 ст. 13 ЦК України, передбачає, що при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися «моральних засад суспільства». Очевидно, що «моральні засади суспільства» є категорією
звичаєвого права, якій надана обов’язкова сила нормою закону. Разом з тим, ця категорія вимагає додаткового тлумачення, а, отже, потребує з’ясування сукупності
конкретних звичаїв, що визначають моральні засади суспільства (положення
релігії, яка домінує у цьому суспільстві; гуманітарні цінності, прийняті у ньому
тощо)2.
Застосування звичаїв у регулюванні цивільних правовідносин має своїм
підґрунтям їх широке застосування у міжнародній торгівлі. Про це, зокрема, зазначається у Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу. Торгові,
портові та інші звичаї часом кодифікуються та уніфікуються. Певним прикладом
такої уніфікації є розроблені Міжнародного торговою палатою Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (Інкотермс)3.
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Відомо, що складовим інститутом зобов’язального права є інститут договірних зобов’язань. У правовому регулюванні динаміки договірного зобов’язання звичай посідає специфічне місце, що слід пов’язувати із особливостями його використання при виконанні даного виду зобов’язань. Як уже зазначалось, загальне положення звичаю у системі джерел цивільного права визначено
статтею 7 ЦК України, виділяючи при цьому звичай ділового обороту.
Під звичаєм ділового обороту, що може бути засто сований судом при
вирішенні спору, який випливає із підприємницької діяльності, необхідно розуміти як не передбачене законодавством або договором достатньо визначене у
своєму змісті, широко застосоване у підприємницькій діяльності правило поведінки. Звичай ділового обороту можу бути застосований незалежно від того, чи
зафіксований він у якому-небудь документі (надрукований, викладений у рішенні
суду з конкретної справи тощо). У випадках, коли суспільні відносини, які входять до предмету цивільного права, не урегульовані законодавством або згодою
сторін або відсутній відповідний звичай ділового обороту, тоді застосовується
цивільне законодавство, яке регулює подібні відносини (аналогія закону)4.
Ст. 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися належним
чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів
цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до
звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
З приводу вищевикладеного існують дві протилежні думки, якими визнаються або не визнаються ділові звичаї джерелами цивільного права. Так, існує думка,
що самі по собі ділові звичаї не є джерелом цивільного права, проте у випадку
санкціонування державою ділового звичаю він набирає юридичної сили правової
норми і входить до системи цивільного законодавства5.
Вітчизняний вчений Т.В. Боднар зауважує, що законодавець невиправдано обмежив можливість застосування звичаїв при виконанні зобов’язання лише звичаями ділового обороту. Останні властиві для виконання договорів, що укладаються у сфері господарювання, проте, крім комерційних (господарських) договорів,
учасники цивільних відносин укладають чимало договорів, спрямованих на задоволення особистих, споживчих потреб (договорів споживання). Умови виконання
зобов’язань за такими договорами можуть визначатися звичаями (зокрема, місцевими звичаями і традиціями, звичаями національних меншин), але ця обставина
не знайшла відображення в законі6.
Звичаї у договірних зобов’язаннях достатньо поширені на практиці і про це
свідчить використання таких термінів у нормативно-правових актах та міжнародно-правових документах як звичаї, торгові звичаї, чесні звичаї, звичаї порту тощо
(Кодекс торговельного мореплавства України, Закони України «Про захист економічної конкуренції», «Про торгово-промислові палати в Україні»).
Звичаї ділового обороту наділені ознаками, які сформульовані за допомогою
оціночних категорій (правило повинно широко застосовуватися), або такими, що
чітко визначені (застосування у певній сфері підприємництва, легальна непередбаченість, неформалізованість, підпорядкування обов’язковим правилам законодавства та умовам договору). При визнанні правила торговим звичаєм найбільшу
складність складають оціночні ознаки. Так, з’ясування за тим чи іншим правилом
характеру та широкого застосування поєднаного із встановленням сукупності
різних обставин, у тому числі: час його виникнення, стабільність (стійкість) існування, одноманітність та можливість динаміки змісту, ступінь поширюваності у
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ділових колах, розповсюдження (ступінь визнання), частота засто сування
(постійність дотримання, багаторазовість, системність), виключність (відсутність
альтернатив та конкуренції зі сторони інших звичайних правил). Необхідно враховувати і внутрішні зв’язки між цими обставинами7.
Звичай ділового обороту найбільш часто застосовується у зовнішній торгівлі,
особливо у морському перевезенні. Міжнародна торгова палата систематизує та
публікує у збірниках звичаї для факультативного застосування підприємцями (наприклад, Інкотермс, Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів
та ін.). Такі збірники самостійної юридичної сили не мають і застосовуються
тільки при наявності на них посилання у договорі.
Від терміну «звичай» слід відмежовувати «звичайне». Останнє зустрічається
у відповідних нормах про цивільно-правові зобов’язання – «звичайні ціни», «звичайні вимоги», «звичайно прийняті терміни».
Особлива роль належить правовому звичаю у регулюванні економічних інститутів (наприклад, договору лізингу, деяких банківських, страхових операцій, укладення договорів у зовнішньоекономічній сфері). Якщо йдеться, наприклад, про
регулювання страхових відносин, то його залучення пояснюється відсутністю у
національній правовій системі норм, присвячених інституту перестрахування,
який часто застосовується за участю зарубіжних контрагентів. Тому для перестрахування звичай ділового обороту, поряд із узвичаєнням, є достатньо поширеним джерелом права. У прямому страхуванні він зустрічається в основному при
проведенні процедур страхового розслідування, оцінки страхового ризику і т.д. За
загальним правилом, звичаї ділового обороту виконуються у силу звички. Однак,
будучи джерелом права, у тому числі страхового, звичай повинен бути санкціонований державою. Існують різні форми державного санкціонування звичаю – посилання на нього у законодавстві, вказівка у судовій практиці. Звичаї ділового
обороту відносяться до правових звичаїв, що відрізняє їх від традицій та заведеного порядку. Тому при вирішенні спірних ситуацій, які виникають у процесі укладення, виконання та припинення договорів, судами можуть прийматися у якості
правових норм існуючі правила поведінки8.
М.І. Михайлов розглядає співвідношення практики обігу векселів та звичаїв
ділового обороту як джерела права. Автор зазначає, що при використанні звичаїв
ділового обороту необхідно враховувати відповідні правові ознаки, які дають
підстави для використання звичаїв у сфері обігу векселів. При цьому, відносини
між векселедавцем та векселедержателем з питань їх взаємовідносин до сих пір
можуть ґрунтуватися на усталених звичаях ділового обороту9.
Продовжуючи розгляд питання щодо місця та ролі звичаїв у приватноправовому регулюванні суспільних відносин, необхідно звернути увагу на роль останніх у регулюванні і акціонерних відносин. На думку російського дослідника
Г.В. Цепова, у внутрішньоакціонерних відносинах звичаї ділового обороту не є
джерелами правового регулювання, оскільки порядок діяльності акціонерних товариств встановлюється виключно законодавством. Щодо зовнішньої діяльності
акціонерних товариств, то у таких відносинах можуть застосовуватися ті звичаї
ділового обороту, на які вони спираються у взаємовідносинах з іншими комерційними організаціями10.
Від правового звичаю як джерела права слід відмежовувати поняття «торгове
узвичаєння». Під торговим узвичаєнням розуміється правило, яке фактично встановлюється між учасниками договору, що використовується для визначення волі
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сторін, яка не знайшла свого прямого відображення у договорі. Якщо звичай є
джерелом права, то узвичаєння ним не визнається. Це лише спосіб тлумачення
договору, виходячи із попередньої поведінки учасників договірних відносин.
При диференціації правових звичаїв та узвичаєнь при загальному єдиному
підході є і відмінності. Застосування узвичаєнь – процедура юридизації не правових звичаїв, обмежена договірною сферою та випадками, коли у праві утворюється прогалина та не працює ні один із правових регуляторів. Правило узвичаєння ґрунтується на звичайній практиці взаємовідносин «середніх та абстрактних контрагентів», а не на особливостях взаємовідносин учасників конкретного
договору, в іншому випадку зникне межа між узвичаєнням та заведеним порядком. Оскільки така практика неофіційна, узвичаєння використовується тільки як
спосіб встановлення відсутніх у договорі умов, як індикатор типових
взаємовідносин контрагентів. Застосування узвичаєння залежить від її сприйняття учасниками конкретного договору, тому узвичаєння має бути відомим контрагентам. Тільки за умови прямого або непрямого його сприйняття відповідне правило набуває індивідуального правового значення та обов’язковості. Правовий
звичай та узвичаєння – правила, які створені самим життям: публічні органи можуть лише надавати офіційний характер деяким звичайним правилам, зокрема
шляхом їх обробки (узагальнення та документування в цілях уніфікації),
санкціонування і тим самим переведення із звичайних регуляторів у правовий
звичай, обліку та використання при розробці правил національних нормативноправових актів та міжнародних нормативних договорів. Протиставлення правових звичаїв та узвичаєнь не абсолютне, відомим є навіть посилення цієї пари
третім компонентом – неправовим звичаєм, який у той же час протиставляється
узвичаєнню. Так, вказують, що правовий (санкціонований) звичай на відміну від
узвичаєння має обов’язкову юридичну силу та є джерелом національного і міжнародного приватного права, але у рамках третьої правової системи (транснаціонального комерційного права, сучасного lex mercatoria), звичай міжнародної
торгівлі об’єднує усі правила, які залежно від їх значимості та рівня застосування можуть бути власне звичаями, узвичаєннями, а також заведеним порядком.
Особливість всіх цих правил у тому, що вони не є правовими нормами, тому при
необхідності підкреслити юридичну обов’язковість правила ведуть мову про правові звичаї11.
Таким чином, правові звичаї продовжують відігравати особливу роль у регулюванні різних за сферою виникнення приватноправових відносин. Суб’єкти
приватного права звертаються до звичаїв як до джерела усталених торгових, комерційних відносин. Із використанням правових звичаїв, сторони договірних зобов’язань набувають більш широких диспозитивних прав, що, відповідно, забезпечує та гарантує свободу приватноправових відносин.
1. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права / Шершеневич Г.Ф. – Т. 1: Введение. Торговые деятели. – М.: Статут, 2003. – С. 95. 2. Харитонов Є.О. Цивільне право України:
[підручник] / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев, О.І. Харитонова. – Вид. 3-тє, перероблене
і доповнене. – Одеса, 2013. – С. 41. 3. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар
у двох частинах. Ч. 1. / керівники авт. колект. та відп. ред. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – С. 19. 4. Протас Е.В. Гражданское право: [учеб.] / Протас Е.В. – М.: МГИУ, 2007. – С. 30. 5. Цивільне право України: Академічний курс :
[підруч.] / за заг. ред. Я.М. Шевченко. Загальна частина. – Т. 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С. 25; Гражданское право : [учеб.] / под ред. А.П. Сергеева,

Юридичні і політичні науки

57
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ МОНАСТИРІВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У XVII–XVIII СТ.
Аналізується реалізація монастирями права на захист майна, зокрема, земельних
маєтків на Лівобережній Україні у XVII–XVIII ст. Здійснено огляд законодавчих актів
зазначеного періоду, що визначали статус монастирів у цивільно-правовому процесі.
Автор доходить висновку про існування змішаного, адміністративно-судового, порядку захисту земельних прав монастирів. Виявлено конкретні способи захисту прав монастирів на земельні ділянки з посиланням на архівні джерела. Визначено також способи
захисту, до яких монастирі не вдавалися.
Волощенко-Вислобокова О.Н. Способы защиты прав монастырей на земельные
участки на Левобережной Украине в XVII–XVIII вв.
Анализируется реализация монастырями права на защиту имущества, в частности, земельных имений на Левобережной Украине в XVII–XVIII вв. Осуществлен обзор
законодательных актов указанного периода, которые определяли статус монастырей
в гражданско-правовом процессе. Автор приходит к выводу о существовании смешанного административно-судебного, порядка защиты земельных прав монастырей. Выявлено конкретные способы защиты прав монастырей на земельные участки со ссылкой на архивные источники. Определены также способы защиты, которые монастыры не использовали.
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 protection, which the monastery was not used.
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Для України, як соціально-правової держави, на сучасному етапі особливого
значення набуває вивчення і переосмислення позитивного досвіду минулого у
сфері становлення теорії і практики українського права та врахування набутого
досвіду у процесі розбудови вітчизняної правової системи. Вивчення та актуалізація історичної спадщини має не тільки історико-пізнавальне, але й практично-прикладне значення, оскільки проблеми, з якими сьогодні стикається українське суспільство, певною мірою повставали в минулому в іншій соціальнополітичній і духовно-культурній площині, що їх зумовлювала.
У таких умовах виникає потреба врахувати національний історичний досвід у
сфері правового регулювання церковно-державних відносин. Підвищений інтерес до проблеми сьогодні пов’язаний, зокрема, з пошуками сучасних прогресивних моделей правових відносин у сфері церковної власності на нерухоме майно,
в т.ч. на земельні ділянки, що підтверджує актуальність обраної проблематики у
запропонованій статті.
Тож, метою даної статті є визначення способів захисту прав на земельні ділянки на Лівобережній Україні, до яких вдавалися монастирі у XVII–XVIII ст.
Висвітленню окремих аспектів захисту прав монастирів на земельні маєтки
присвятили свої роботи такі дослідники, як А. Діанін1, І. Теличенко2, М. Слабченко3, І. Черкаський4, А. Пашук5 та ін. Саме робота останнього залишається найповнішим дослідженням про судоустрій та судочинство XVII–XVIII ст. Але найважливішим джерелом для дослідження означеної проблематики є оригінальні
документи і матеріали, зокрема, скарги, клопотання, позови, рішення судів та ін.,
що є доступними для нас завдяки архівним фондам, а також періодичній літературі того часу, у тому числі офіційним друкованим виданням.
На Лівобережній Україні у XVII–XVIII ст. законодавством забезпечувались
умови захисту права власності на землю. Монастирі як суб’єкти цивільних правовідносин у ті часи прирівнювались до світських власників. Вони підпорядковувались всім правилам ведення справ в судах, тобто термінам подання апеляційних
скарг, встановлення строків земської давності та ін., які закріплювали джерела
права, що мали чинність на українських землях6.
За визнанням більшості дослідників «старого українського» судового процесу, та на підставі опрацьованих архівних матеріалів, можна стверджувати, що основним джерелом права при розв’язанні земельних спорів монастирів був Литовський статут 1588 р. Це підтверджують, зокрема, такі архівні матеріали, як
рішення судів7. Також застосовувались норми магдебурзького права у випадках,
коли однією з сторін виступав міщанин або сперечались між собою міські монастирі.
Порядок захисту земельних прав також регулювали укази та розпорядження
судово-адміністративних установ: Малоросійської колегії (1722–1727;
1764–1786), Гетьманського правління, Правління гетьманського уряду
(1734–1750) та ін.
Монастирі, як суб’єкти цивільних правовідносин, мали право на захист. Їм була надана можливість застосовувати заходи правоохоронного характеру для
відновлення порушених чи оспорюваних прав. По-перше, вони вимагали усунення порушень їх прав на землю, навіть якщо ці порушення не були пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою. У цивільному праві такий
спосіб захисту носить назву негаторного позову. Він подавався у випадках, коли
монастир мав земельну ділянку у своєму володінні, але дії інших осіб перешкод-
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жали йому вільно її використовувати або розпоряджатись нею. Наприклад, монастирі вимагали безперешкодного здійснення шинкування на власних землях, тобто виробництва та продажу горілчаної продукції з власної сировини8. В даному
випадку дії магістрату перешкоджали монастирю вільно користуватись землею,
оскільки власник мав право одержувати з належного йому майна корисні властивості шляхом здійснення будь-якої діяльності, в т.ч. господарської, а одним з
видів господарської діяльності було шинкування.
Іншим ефективним способом захисту прав на землю було витребування майна з чужого незаконного володіння. Цей спосіб захисту також вже був відомий на
XVII ст. Він полягав у поданні позову неволодіючого власника до незаконно володіючого невласника з метою відновлення порушеного володіння річчю шляхом
вилучення її у натурі. Такий позов називається віндикаційним й подається у випадках самовільного зайняття земельної ділянки. Монастирі виступали й позивачами й відповідачами за цими позовами. Так, у 1772 р. Києво-Печерська лавра вимагала повернення земельної ділянки в Переяславському полку від бунчукового
товариша Трахтемирівської сотні Михайла Гриневича9. Часто незаконним володіючим невласником земель одного монастиря був інший монастир або монастирі. Наприклад, в 1752 р. Києво-Михайлівський монастир вимагав повернення
землі, яку захопив Києво-Межигірський монастир10. В 1760 р. Києво-Богословський монастир вимагав повернення земель від Києво-Вознесенського та КиєвоМихайлівського монастирів11та багато ін.12 За віндикаційними позовами позивачами до монастирів були також фізичні особи-власники земельних ділянок. Так,
В 1714 р. козаки-мешканці с.Баничі Глухівської сотні Ніженського полку вимагали повернути землі, прилеглі до цього села у Глухівського Петропавлівського монастиря13. Два військові канцеляристи в 1759 р. у Києво-Михайлівського монастиря вимагали повернення с.Бодаква, частини с.Хрулі та хутора Веткалівка (Сенчанської сотні Лубенського полку)14та багато ін., де монастирі виступали
відповідачами15.
По-трете, визнання прав на землю як спосіб захисту застосовувався, коли у
інших осіб виникали сумніви щодо наявності у монастирів певного суб’єктивного земельного права. Суб’єктивне право оспорювалось чи заперечувалось через
наявність таких сумнівів чи відсутність або втрату належних правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Також траплялося так, що невизначеність
суб’єктивного права на землю призводила до неможливості її використання або
перешкоджала такому використанню. Визнання права було засобом усуненя невизначеності у взаємовідносинах суб’єктів, створення необхідних умов для його
реалізації і запобігання дій з боку третіх осіб, що перешкоджали його нормальному здійсненню.
Вимога позивача щодо визнання права зазвичай була спрямована або до суду,
або до митрополита (якщо сторонами були монастирі), або до гетьмана чи царя,
які мали офіційно підтвердити наявність чи відсутність оспорюваного права.
Рідше вимога позивача була спрямована до відповідача, але підтвердити наявність або відсутність оспорюваного права мав судово-адміністративний орган.
Реалізація даного права на захист здійснювалася шляхом подання позову, скарги,
клопотання, прохання про визнання за монастирями конкретного земельного права – найчастіше права власності.
Визнання судом прав на землю було необхідно тоді, коли, по-перше, правовстановлюючі документи були відсутні. Це можна проілюструвати таким при-
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кладом. В 1722 р. Домніцький монастир звернувся до суду з позовом до певного
козака про визнання права власності, зазначаючи при цьому, що у відповідача
відсутні правовстановлюючі документи на спірну земельну ділянку: «ни надачи,
ни купли, ни займи, не замени, ни дару и ни долговую землю, ни посагом за женою одержанною»16. На жаль, наведене джерело не уточнює, до якої судової
інстанції був поданий позов та як було вирішено дану справу. Проте, важливим в
даному випадку є сама згадка про подання до суду монастирем позову, обгрунтованого відсутністю у відповідача правовстановлюючих документів з метою визнання права на землю.
Також право на даний вид захисту, по-друге, реалізовувалось шляхом подання відповідних позовів за наявності сумнівів щодо права власності на земельну
ділянку. Наприклад, в 1748 р. Києво-Братський монастир звернувся до Київського митрополита з скаргою на Софіївський монастир про поновлення порушеного
права власності на земельну ділянку в м.Трипіллі «поблизу з Стайками». Митрополитом було призначене проведення слідства та створення комісії по розмежуванню земель. Результати розмежування не задовільнили скаржника й він знов, в
1765 р., звернувся до митрополита. Результати роботи комісії, створеної останньою, митрополит підписав особисто в 1768 р., тому кофліктуючі сторони змушені
були визнати її результати17. Таким чином, було реалізоване право на захист шляхом подання скарги про визнання права власності. У даній справі один монастир
мав сумнів щодо законності володіння іншим монастирем всього обсягу земельної ділянки. Митрополитом було визнане право власності монастиря – кожного –
на визначену частку оспорюваної земельної ділянки.
Подібних справ описано у науковій літературі чимало, але й неописаних також багато зберігається в архівних фондах. Пояснити це можна тим, що монастирі в такий спосіб намагалися отримати визнання права власності на ті земельні
ділянки, на які або не мали правовстановлюючих документів, або у позивачів
існував сумнів щодо аутентичності таких документів. Такі сумніви, за твердженням О. Лазаревського, від початку ХVІІІ ст. виникають все частіше18 у реальних
та потенціальних позивачів.
Способом захисту прав на землю, який також застосовувався у досліджуваний
період було відшкодування збитків, заподіяних як правомірними, так і неправомірними діями. Це, зокрема, було врегульовано нормами Литовського статуту
1588 р., артикулами 97-100 розділу 419. Застосування цього способу захисту
підтверджують як рішення судів, так й універсали гетьманів. Так, Б.Хмельницький в універсалі від 30 листопада 1651 р. встановлює селянам Максимівки сплачувати повиність, «віддавати послушництво», Київському Пустинно-Микільському монастирю, оскільки маєтки, подаровані йому ктиторами були «отнятые» певними «панами», про що існують відповідні «декрета судовые в книгах земских и
гродских и трибунальских», тобто землі були відчужені у монастиря за рішенням
суду та «месце светое през час немалых много шкод поносило» – протягом останнього часу зазнало значних збитків20. Тобто як відшкодування збитків – втрати
певної частини земель – гетьман встановив обов’язок селян «повинность чинить»
на користь монастиря. Іншим універсалом від 9 січня 1656 р. Київському Братському монастирю Б.Хмельницький відшкодовуючі збитки, надає у власність нові
села. «…видячи ми монастыр… при недостатку, потрбуючи от нас поратунку…»21. На жаль, не вказано, з якої причини монастир зазнав збитків та зубожіння.
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Тобто збитками вважалися а) втрати, яких власник зазнав у зв’язку з [позбавленням/втратою] земельної ділянки або її спустошенням та розоренням, а також
витрати, які він здійснив або мусив здійснити для її відновлення та, можливо,
б) доходи, які власник міг би одержати за звичайних обставин, якби його право не
було порушене (упущена вигода). Отже, відшкодування заподіяних збитків як
спосіб захисту прав власника здійснювався в описаних випадках гетьманом з його ініціативи або, можливо, на прохання монастирської адміністрації.
Ще одним способом захисту прав на землю, який також застосовувався у
досліджуваний період є відшкодування збитків, яких зазнав власник землі у надзвичайних ситуаціях (війна, епідемії, пожежи). Так, в універсалах гетьманів про
деякі нові земельні надання монастирям зазначалося, що землі надаються на
відшкодування збитків, завданих воєнними діями. Зокрема, універсалом від
20 грудня 1653 р. Київському Межигірському монастирю Б.Хмельницький надає
с. Чернин (Остерська сотня Київського полку) «з даню медовою, ловами рибними, сеножатми, борами и пусчами...» внаслідок розорення монастирських
маєтків, завданих польсько-литовським військом на чолі з Янушем Радзивіллом,
що захопили Київ у серпні 1651 р.: «…знисчены в именнях монастирских… през
Радывила и иных неприятелеи церкви Божое…»22. Також Б.Хмельницький
універсалом від 21 березня 1656 р. Київському Межигірському монастирю надав
м.Вижгород з селами Петрівці та Мощани (Київська сотня Київського полку) «зо
всеми пожитками и приходами» внаслідок «зубожене… през войну литовскую от
ляхов..»23. Тож, у наведених прикладах гетьман передавав монастирям у
власність земельні ділянки як відшкодування збитків, яких власники зазнали через ведення воєнних дій.
Є також підтвердження, що й гетьманським й царським урядом виділялася матеріальна допомога монастирям, що постраждали внаслідок пожеж. Наприклад,
указ Катерини ІІ від листопада 1764 р. про допомогу монастирям, що постраждали від пожеж та розорень24.
Також до способів захисту прав на землю сучасна теорія права відносить визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування.
У розглядуваний період можна спостерігати лише спроби застосування такого
способу захисту прав на земельні ділянки. Прикладом можна вважати справу
київських монастирів проти магістрату.
В 1722 р. до Сенату були подані скарги кількох київських монастирів (КиєвоПечерського25, Києво-Братського, Києво-Михайлівського, Києво-Видубецького
та ін.), підписані настоятелями. В них містилося звернення про поновлення порушених прав та захист законних інтересів. З тексту самої скарги та з опису справи
виходить, що право власності монастирів було порушене рішенням («определенієм») Київського магістрату про вільне використання міщанами прилеглою до
міста територією у межах 25 верст. Величина версти не була сталою, але за даними на кінець XVIII ст. вона становила 1066,8 м. Тобто, за рішенням магістрату
міщанам було надано право безкоштовного користування не тільки «вільними»,
тобто державними землями в означених межах, але й тими, що належали монастирям. Дану справу розглядали кілька інстанцій, але вона так й не була вирішена
– в 1786 р. всі землі-предмет судової суперечки були вилучені державою26. Можна припустити в даному випадку, що монастирі вимагали захисту земельних прав
в адміністративному порядку, оскільки подали скаргу в Сенат, що не мав судових
функцій. Проте варто відзначити спробу монастирів захстити право власності, яке
було порушене у результаті прийняття рішення органом місцевого врядування.
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Такі способи захисту прав на земельні ділянки як а) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що
порушують права та б) визнання угоди недійсною не застосвувались.
Таким чином, порядок та засоби (способи) захисту прав монастирів на землю
визначався у приписах права, що містились у Литовському статуті 1588 р., збірниках німецького міського права, універсалах гетьманів, указах та розпорядженнях
судово-адміністративних установ Лівобережної України та імперії загалом. Але у
чинному на той час законодавстві були відсутні належні чіткі та однозначні правові механізми забезпечення захисту прав на землю. Тобто їх норми часто визначали різний порядок захисту прав на землю. Це створювало підстави для численних опротестувань рішень органів, що розглядали такі справи. Тим не менш, монастирі, як суб’єкти цивільних правовідносин, мали право на захист. Порядок захисту земельних прав був змішаний – адміністративно-судовий. Адміністративний порядок захисту прав на землю виявлявся у зверненнях до органів державної
влади (Сенат, Малоросійська колегія, Гетьманське правління, Генеральна військова канцелярія та ін.) із заявою (клопотанням) про усунення шкідливих дій, що порушували земельні права монастирів. Проте, відповідно до розд. 9 Литовського
статуту 1588 р. визначався порядок захисту прав на землю у судах.
Отже, способами захисту прав на земельні ділянки були: вимога усунути порушення прав на землю; повернення майна з чужого незаконного володіння; визнання прав; відшкодування заподіяних збитків; захист інтересів монастирів-власників землі у надзвичайних ситуаціях (війна, епідемії). Також можна навести окремі приклади спроб застосування такого способу захисту прав на земельні ділянки, як визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
Такі способи захисту прав на земельні ділянки як а) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що
порушують права та б) визнання угоди недійсною монастирями не застосовувались.
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Літературні твори опосередковано відображають соціоісторичні реалії, тому
усі аналізовані нами твори є ніби відбиток із реального життя українців зламу
століть. Для того, щоб з’ясувати особливості літературного відображення правової реальності нам необхідно здійснити невеликий екскурс в історію жителів
Західної України ХІХ –ХХ ст.
Після першого поділу Польщі у 1772 р. до складу Австрії увійшла Галичина,
надалі і Буковина. У першій половині XVI ст. під владою Австрії опинилася Угорщина, до складу якої входило Закарпаття. Відтак у другій половині XVIII ст. усі
західноукраїнські землі опинилися під владою Австрії1. Поширення чинності
австрійського права на вказані території ускладнювалося багатонаціональним характером імперії.Визначальний вплив на правову дійсність розглядуваного
періоду мали революційні події 1848 р.
4 березня 1849 р. було видано цісарський указ за № 150 про затвердження
Оломунецької Конституції Австрійської держави. Відповідно до ст.1 вказаного
документа, Королівство Галичи і Лодомерії (Волинь) з Краковом становило один
з коронних країв, який разом з іншими краями коронними утворював «самоврядну, неподільну і непорушну Конституційну австрійську монархію»2. Оскільки в
Оломунецькій Конституції не було передбачено традиційного переліку ліберально-демократичних прав і свобод, які утверджувалися під тиском революційних
процесів у Західній та Центральній Європі. Цісарським указом за № 151 було затверджено закон про конституційну форму правління та дотримання політичних
прав. Відповідно до ст.1 вказаного документа кожному громадянину дозволена
свобода віросповідання та право релігійного визнання.
Процес змін у правовій системі Австрії торкався і Галичини: «виходячи з
умов післяреволюційних подій 1848 року, австрійський уряд цісарським патентом
від 29 червня 1850 року ухвалив крайову конституцію для Галичини, долучивши
до неї «Крайову виборчу ординацію».
17 лютого 1867 р. рескриптом імператора Франца-Йосифа відновлено конституції Угорщини та інших країв. У березні того ж року схвалена угода про утворення дуалістичної Австро-Угорської монархії, у якій імператор Австрії був одночасно королем Угорщини3.
21 грудня 1867 р. австрійський Рейхсрат прийняв Конституції, де визначалися
особливості організації вищої державної влади за нових умов поєднання в одній
імперії Австрійської та Угорської держав.
Проте наслідки проведених реформ для українського населення Галичини виявилися неоднозначними: «забезпечення гегемонії двох націй в імперії вимагало
створення багатоступінчатої ієрархічної системи регулювання міжнаціональних
відносин. Уряди надали внутрішню автономію Галичині, Хорватії, Словенії та ін.
Самоуправління Галіції було досягнуто шляхом здійснення австрійським урядом
низки заходів, спрямованих на розширення компетенції місцевої влади і сейму,
спочатку в галузі шкільництва. Це поклало край германізації і сприяло полонізації, особливо після оголошення 1869 р. польської мови офіційною мовою
провінції.
Реформа законодавства та судової системи імперії в умовах розвитку
капіталістичної економіки була суперечливою та непослідовною: про ект
цивільного процесуального кодексу 1825 р., котрий повинен був стати єдиним для
всіх країв, затверджений імператором не був, натомість з цього ж проекту пізніше
були введені в дію окремі розділи, зокрема адвокатська ординація 1849 р., закон
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про компетенцію судів 1852 р., закон про судочинство у безспірних справах тощо.
Цивільний процесуальний кодекс, затверджений у 1895 р., діяв до розпаду Австро-Угорської імперії. Не кращою була справа і з кримінально-процесуальним законодавством: кримінально-процесуальний кодекс 1853 р. суперечив проголошеним основним демократичними принципам суду, відтак у 1869 р. його доповнили
законом про суди присяжних. Новий кримінально-процесуальний кодекс 1873 р.
(діяв з незначними змінами до 1918 р.) вже передбачав усність та гласність судового процесу, а також розгляд справ за обвинуваченням у тяжких злочинах з участю присяжних4.
За територією і кількістю населення Галичина була найбільшим серед коронних країв (безпосередньо за нею йшла Чехія). При цьому, «жорстке соціальне
гноблення посилювалося гнобленням національним. Українське населення не мало можливості навчатися рідною мовою. За даними 1900 р., читати і писати українською мовою могли тільки 7% чоловіків і 4 % жінок»5.
За даними статистики, які наводяться у колективній монографії 2002, українське населення проживало головним чином у селах. У столиці краю м. Львові
українці становили лише 19,1% його населення. У 83 містечках Східної Галичини у 1910 р. проживало 441 817 осіб, з яких українці становили 31,3%. Загальна
ж кількість міського населення Галичина становила 15,9%, яка цифра інтерпретується як доказ слабкого розвитку промисловості6. Відтак «Східна Галичина, незважаючи на великі природні багатства, в економічному і політичному відношенні залишалась нерозвиненим, відсталим краєм–придатком до промислових
районів Австро-Угорщини». У 1910 р. 88,45% всього населення краю займалося
сільським господарством, при цьому 91,5 % українського населення Галичини було зайнято у сільському господарстві, 2,1% – у промисловості, 1,4% – у торгівлі.
Офіційною мовою у судах та прокуратурі, а також в управлінні, починаючи з
1 жовтня 1869 р., була польська: «всупереч 19-ій статті австрійської конституції
1867 р, яка формально визнавала рівноправність усіх мов у школі, управлінні і в
суспільному житті, українська мова грубо ігнорувалась. Правда, закон надавав
право звертатися до суду рідною мовою, але практичного значення це не мало,
особливо в умовах Східної Галичини»7.
З огляду на спрямованість нашого дослідження, цікавими є наступні дані судової статистики того часу: «Галицькі суди розглядали значно більше справ, ніж
суди інших австрійських країв... Так, в 1899 р. повітові суди в усій Австрії розглянули 1 247 586 цивільних справ, в тому числі в Галичині – 522 223 справи, тобто 42%. Приблизно таке ж становище було і з розглядом кримінальних справ. У
тому ж 1899 р. повітові суди розглянули 963 654 кримінальні справи, з них в Галичині – 374 471 справу, або 39%. Це, з одного боку, свідчить про загострення
класової боротьби в Галичині, а, з другого, приводило до значних видатків на суди, які в 1904 р. по Галичині становили 16 493 300 крон, тобто 26,7 % загальнодержавного бюджету. На жандармерію в Галичині було асигновано тоді 25,1%, а
на освіту і мистецтво лише 17,8% загальнодержавних видатків. У 1913 р. видатки на галицькі суди збільшилися до 22 096 700 крон і становили 27,6% загальнодержавного бюджету»8.
Автором зроблено висновок про те, що «австрійське законодавство, що майже
півтора століття діяло в Галичині, відповідало, незважаючи на деякі феодальні пережитки, інтересам пануючої верхівки. За його допомогою австрійські правлячі
кола через відповідні органи державного апарату, насамперед суд та прокуратуру,
забезпечували собі панування за західноукраїнських землях»9.
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Окремою сторінкою правового життя у Галичині були виборчі кампанії, насамперед до крайового сейму. Як зазначає дослідниця проблеми О. Аркуш, «окреме місце у структурі парламентських процесів займають виборчі кампанії. З початку конституційної ери вибори в Галичині завжди належали до подій першорядного значення. Вони стимулювали політичну та інтелектуальну активність,
спричиняли вироблення стратегічних програм і тактичних (деколи дивовижних)
союзів ставили багато питань і змушували до пошуку відповідей.
З огляду на особливості розселення та соціальної структури українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття для характеристики відповідного зрізу
правової дійсності визначальними є розробки проблеми селянської звичаєво-правової культури.
Теоретичне ж підґрунтя проблеми звичаєвого права на західноукраїнських
землях забезпечив видатний вчений-правознавець, всесвітньо визнаний авторитет та один з основоположників соціологічної школи права, до того ж етнічний
німець за походженням Є. Ерліх. У статті «Про живе право» (1911) цей вчений писав: «Коли відвернемо наші очі від паперу і переведемо їх на людей, що мешкають на нашій планеті, то переконаємося, що з кодексів довідаємося в кращому
разі хіба що про параграфи, які наводять суди або інші власті для вмотивування
своїх рішень. Вони не кажуть нам навіть, як застосовують ці параграфи суди, чи
інші власті; бо це застосування є відмінним, як відомо, залежно від місця, від дня,
й навіть у певному розумінні від людини. Тим більше небагато можемо дізнатися
з того всього права, яким дійсно в своєму щоденному житті керується народ, і
якого часто придержуються суворіше, аніж параграфів (виділено нами. – Н.П.).
Порушував цей вчений з усією категоричністю і проблему різних національних
традицій у праві багатонаціонального населення Буковини: «в Буковині, наприклад, поряд проживають чимало національностей: русини, румуни, німці, євреї,
росіяни, словаки, мадяри, цигани. Юрист старого ґатунку скаже напевно, що всі
вони мають лише одне й те ж цілком однакове право, що діє в усій Австрії. Однак
вже навіть поверхневий погляд на речі переконав би його, що кожен з тих народів
притримується в усіх своїх правничих відносинах щоденного життя цілком
відмінних правових засад. Давній принцип осібності (особовості) в праві в
дійсності продовжує жити, тільки на папері він заступлений принципом територіальності (виділено нами. – Н.П.)». Розробляючи методологію дослідження
звичаєвого права різних народів, що населяли Буковину (квестіонар), Є. Еріх зазначав,»найкраще досліджувати такі села, в яких мешкає якийсь нарід (отже в нашому випадку русини), який найменше змішаний з іншим народом, села, що не
мають багато відносин з іншим світом, де звичаї давно зберігаються»10. Як переконливо свідчить тогочасна соціально-еономічна та демографічна статистика, українці у Галичині якраз у таких селах переважно і проживали. Українські ж письменники писали про українців та для українців, тобто в частині відображення ними правового життя наведена методологічна установка Є. Еріха виконана буквально, про що свідчить зміст опрацьованих нами творів.
У ґрунтовній монографії «Правовий звичай як джерело українського права
IX-XIX» (2006), з більшістю положень та висновків якої ми погоджуємося, у контексті характеристики проблеми звичаєвого права у світовій політико-правовій
думці згадується концепція Є. Еріха про «живе право» в аспекті теоретичних
підходів до звичаєвого права як правового явища11, однак при цьому вже у наступному розділі, присвяченому історії досліджень звичаєвого права у вітчиз-
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няній юридичній науці, вся увага зосереджена на таких дослідженнях на теренах
Російської імперії, згодом – УНР, Радянської України та у сучасній Україні. Натомість західноукраїнський фрагмент опинився поза увагою авторів, що, звісно,
не свідчить про його менше значення для вітчизняної правової історії та правової
науки.
У 2009 р. вийшла друком монографія Ю.П. Лободи «Правова традиція українського народу (Феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу)», у якій
пропонується оновлена концепція місця права в етногенезі українського народу.
Автором розмежовуються дві підсистеми правової системи: «Досліджуючи правову реальність минулого, не можна беззастережно застосовувати ті поняття правової науки, які відображають сучасну правову систему. У перехідних
суспільствах правова система завжди поєднує в собі дві підсистеми, два різних
правопорядки, які доповнюють один одного і співіснують на певній території, в
одному суспільстві. Перша стосується життя панівних верств суспільства та задоволення загальнодержавних потреб (оборона, економічна та військова
мобілізація). Ця підсистема орієнтована на письмове позитивне право. Друга
підсистема – це реальний правопорядок, який існує у народному житті. В тій частині, в якій держава чи панівні верстви не зацікавлені витрачати сили та ресурси на правове регулювання відповідних правовідносин, суспільні відносини регулюються правовим звичаєм, тобто звичаєвими нормами поведінки, санкціонованими (хоча б пасивно, шляхом невтручання у справи сільської громади) державою. Оця друга підсистема правової системи найбільш помітно впливає на всю
правову історію народу, оскільки саме в ній, у кінцевому підсумку, формується
етноправовий стереотип поведінки, який становить сутність правової системи і
визначає її розвиток»12. З позицій наведеного методологічного положення можна
по-новому інтерпретувати судову статистику відповідного періоду, зокрема в частині витрат на судову систему: очевидно, що не оці-от малоземельні, неписьменні «газди» та «бадіки», які зі своїх наділів не завжди могли «прохарчувати» себе та свої сім’ї, вирішували свої проблеми у судах, витрачалися на адвокатів та хабарі суддям, які і мови їхньої не розуміли, а якщо вони і стикалися з судом, то, зазвичай, як жертви несправедливої кримінально-правової репресії. Натомість
внаслідок буремних подій 30-х – 50-х років ХХ ст. у Східній Європі ті ж таки
«газди» та «бадіки» з оповідань В. Стефаника, Л. Мартовичастали прямими предками у межах кількох поколінь абсолютної більшості населення сучасної Західної
України.
Ще раз наголосимо на тому, що філософсько-правове осмислення звичаєвоправової культури українського селянства значно виходить за межі історико-правової науки і є необхідною умовою наукового пізнання правового менталітету українського народу незалежно від складу держав, на території яких проживали українці.
Період в історії вітчизняної правової культури та літератури, яка цю культуру
відображала, обраний нами як об’єкт дослідження не випадково. Як зазначає у
своєму дослідженні О.М. Атоян, «в історико-правовій реальності кінця ХІХ – початку ХХ ст. відбувався процес глибинної трансформації кореневої, найчисленнішої спільноти, що супроводжувався трансформацією її правосвідомості.
Здійснювався пороговий цивілізаційний перехід від безправосвідомого стану до
відносно свідомого: від стану традиційно-інфантильного до спроби надособистого соціального визволення. Зі звичного стану селянство було виштовхнуте
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капіталізацією та розпадом станового суспільства. Капіталізм руйнував звичні
для селян норми й цінності, закріплені на рівні колективного несвідомого...»13.
Криза звичаєво-правової культури, по суті ж – криза ціннісних стереотипів та
орієнтацій в умовах капіталізації, а точніше – етнокультурного вторгнення в українське село Галичини, виявила всі слабкі та сильні сторони цього способу організації народного правового життя. Відтак постала гостра потреба адаптації усталених, традиційних моделей правової поведінки до нових умов урбанізації та
повільної, але неминучої індустріалізації економіки цього далеко не самого високо розвиненого краю Австро-Угорської імперії. І так сталося, можливо й випадково, що з’явилася плеяда талановитих українських письменників (всього два покоління), які присвятили свою творчість розв’язанню гострих соціально-економічних, в тому числі і правових проблем, з якими зіткнулися українці у
досліджуваний період. Твори цих письменників, незалежно від обсягу (повісті І.
Франка, О. Кобилянської, Г. Хоткевича чи короткі новели «Покутської трійці») та
не без впливу літературно-критичної концепції І. Франка перетворилися на
своєрідну енциклопедію тогочасного народного життя, у якій описана і правова
сфера буття українців Галичини. Ні до, ні після цього українська художня література з такою науковою точністю не описувала економічне та суспільно-політичне
життя селянства (на теренах Російської імперії чи у радянський період письменники були в силу різних причин тенденційними та ідеологічно заангажованими).
Офіційна ж правова наука, як і судова статистика, цим життям цікавилася мало:
зауважмо, що перші спроби на теоретичному рівні відкрити для правознавства реальне народне правове життя, здійснені Є. Еріхом, мали місце на межі першого та
другого десятиліть ХХ ст.
І. Є. Еріх, як один з основоположників соціологічної школи права, яка ще
тільки оформлялася як самостійний напрямок пізнання права, висловлював погляди, далеко не загальновизнані тодішніми науковими авторитетами. Українські
ж письменники, завдяки літературно-критичним працям І.Франка, М, Павлика, В.
Щурата, В. Гнатюка, з такими проблемами теоретичного характеру не стикалися:
вони просто описували дійсність, не в останню чергу і правову, у цілісності та
єдності всіх її проявів, до чого в принципі І.Франко і закликав у програмній статті
«Література, її завдання і важніші ціхи».
Якщо ставити перед собою проблему не історико-правового, а філософськоправового осмислення правової дійсності досліджуваного періоду, художня література виявиться методологічно привабливим джерелом, адже представляє
ціннісні стереотипи та уявлення про право (суще та належне, справедливість тощо) у вже «препарованому», рафінованому вигляді, тобто на тому рівні узагальнення філософсько-правових поглядів та ідей, який найбільше корелює з предметом сучасної філософії права: варто зробити лише один крок – зняти нашарування конкретно-предметного в образах та правових сюжетах, яке є певною мірою
довільним, випадковим результатом роботи творчої уяви письменника, та розкрити їх філософсько-правовий зміст, який є вже закономірним проявом письменницької позиції і межує з рівнем правової ідеології як системного, раціонального
різновиду правової свідомості,.
Образами зі сфери правового пронизані майже всі твори західноукраїнських
письменників розглядуваного періоду, що не випадково: по-перше, вони спостерігали суспільство з достатньо розвиненою принаймні звичаєво-правовою
культурою у її найбагатших формах; по-друге, у соціально-правових конфліктах з
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найбільшою повнотою розкриваються суспільні суперечності, при чому у конкретних долях цілком реальних, живих людей: у повісті О. Кобилянської «Земля» – конфлікт через землю, у повісті Г. Хоткевича О. Довбуш – конфлікт, зумовлений незадовільним національним, соціальним та правовим становищем українського селянства під владою польської держави, у повісті І. Франка «Перехресні
стежки» – конфлікт між сучасним, модерним на той час типом молодого
українського правника та консервативним середовищем цісарської бюрократії.
Подальшим напрямком дослідження порушеної у статті проблеми є розгляд із
запропонованих методологічних позицій наступного періоду правової історії
українського народу – у складі міжвоєнної Польщі (1918-1939).
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Проаналізовано погляди дослідників радянського періоду та сучасності щодо організаційно-правової діяльності органів Державної автомобільної інспекції у перше повоєнне десятиліття.
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Діяльність підрозділів Державної автомобільної інспекції, як невід’ємної
складової правоохоронних органів у воєнні та повоєнні роки, є однією з найменш
досліджених проблем історико-правової науки – лише окремо розглянуті питання
діяльності органів ДАІ в науково-розвідувальному аспекті. Подібні наукові спроби унеможливлюють об’єктивне висвітлення діяльності правоохоронців у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху в перші роки визволення України від
німецько-фашистських загарбників.
Питанню дослідження історіографії органів ДАІ приділяли увагу такі науковці: О. М. Мацук, А. М. Медведєв, А. С. Квітчук, О. С. Сідорова, О. В. Федорчук, Я. І. Хом’як, А. Є. Шевченко та інші.
Попри значний пласт історіографічного масиву стосовно функціонування органів Державної автомобільної інспекції, вивчення їх діяльності в полі історикоправової науки розпочалося лише в 90-ті роки XX ст. після занепаду адміністративно-командної системи та ідеологічної цензури, яким притаманний закритий
характер досліджень підрозділів міліції, зокрема, Державтоінспекції УРСР.
Однак, діяльність органів ДАІ в перше десятиліття після визволення території
України – 1943–1953 рр. і допоки не отримало ґрунтовного висвітлення.
Зазначене зумовлює необхідність детального аналізу та критичного
дослідження історіографічного матеріалу щодо функціонування органів Державної автомобільної інспекції в 1943–1953 рр. на території України, що і є метою
представленої роботи.
У результаті кропіткої роботи з різноманітною спеціалізованою літературою
віднайдено тематичний блок праць, в яких відображено діяльність правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, проте вони носять ознайомчо-пізнавальний характер. Ті ж матеріали, які висвітлюють реальну ситуацію з усіма негативними проявами, здебільшого мали гриф «із режимом обмеженого доступу».
Література радянського періоду, присвячена безпосередньо діяльності Державтоінспекції у воєнний і повоєнний періоди, майже відсутня, а наявна – окреслює цей проміжок часу надто стисло, у формі історичного екскурсу. Комплексних
і відкритих історико-правових досліджень діяльності органів Державної автомобільної інспекції у СРСР майже не проводилося через важкодоступність та обмежене використання першоджерел – архівних документів щодо функціонування
цього підрозділу міліції.
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Історіографічні дослідження з розглядуваної теми можна розподілити на
декілька умовних блоків, які охоплюють різні історичні періоди, що суттєво
різняться між собою з огляду на ідеологічний клімат та організаційні зміни в апараті Державтоінспекції: перший блок охоплює 1936–1963 рр.; другий –
1963–1978 рр.; третій – 1978–1991 рр.; четвертий – від 1991 р. і дотепер.
Перший блок напрацювань попередників охоплює видання, надруковані в
період чинності першого Положення про Державну автомобільну інспекцію з
1936 року1 і до прийняття його нової редакції в 1963 році2. У тогочасних
публікаціях висвітлено питання, пов’язані зі створенням умов для безпечного дорожнього руху, та окремі аспекти функціонування органів ДАІ. Особливістю
публікацій даного періоду є відсутність будь-яких спроб дослідити діяльність
підрозділів Державтоінспекції з історико-правових позицій. І це невипадково: на
таку ситуацію впливали як доволі нетривалий досвід створення цього органу
міліції, так і труднощі повоєнної відбудови країни.
У літературі вказаної доби виділяємо видання масово-роз’яснювального характеру, присвячені дотриманню правил дорожнього руху. В їх створенні безпосередню участь брали працівники Державної автомобільної інспекції та відділів
регулювання вуличного руху. Варто зауважити, що заходи органів міліції щодо
попередження дорожньо-транспортних пригод були об’єктом вивчення лише у
повоєнні роки.
У післявоєнний період різні аспекти роботи органів ДАІ підлягали детальному висвітленню в періодичних виданнях. Однак окремі вектори діяльності відбито з урахуванням ідеологічних настанов, що передбачали опублікування позитивних результатів роботи радянських органів влади стосовно зменшення кількості
дорожньо-транспортних пригод, проведення показових судових процесів над порушниками автодисципліни, підвищення експлуатаційних показників автотранспорту тощо.
Публікації матеріалів періодичної преси мали профілактично-інформаційне
та популярне підґрунтя, хоча ознайомлення з їх змістом дає змогу усвідомити основні проблемні моменти й особливості масово-роз’яснювальної роботи з дотримання правил дорожнього руху. У цьому зв’язку цікаво, що регіональні
періодичні видання, зокрема, газета «Соціалістичний Донбас», публікували також обов’язкові постанови місцевих органів влади, які забезпечували правову
регламентацію й основні напрямки діяльності ДАІ.
Період 50-тих років XX ст. характеризується поглибленням уваги науковців до
проблем боротьби та превенції аварійності на автотранспорті. Акцент у спрямуванні цих зусиль було зроблено на питаннях методики розслідування дорожньотранспортних пригод, що опосередковано свідчило про їх значну кількість і виникнення численних проблем, які потребували нагального розв’язання. Надалі
представники цього наукового напряму у своїх публікаціях також не оминали увагою здобутків Державної автомобільної інспекції у сфері безпеки дорожнього руху. Принагідно зауважимо, що саме вони, одними з перших, надали розгорнутий
перелік повноважень працівників цього органу міліції з їх детальним науковим
аналізом.
Наступний блок історіографічного масиву охоплює період від 1963 до
1978 рр., коли було затверджено нове Положення про ДАІ 3. У цей час дослідники звернулися до історії становлення та функціонування органів міліції, зокрема,
і діяльності Державтоінспекції з нагляду за дорожнім рухом. Однією з перших
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праць, в яких висвітлено історію міліції Радянської України та її структурних
підрозділів, стала колективна монографія за редакцією П. П. Михайленка 4. Монографічне дослідження мало гриф «для службового користування», що певним
чином обмежувало можливості його використання. У вказаному виданні наведено приклади діяльності ДАІ у повоєнний період, а також окремі факти з роботи
означеного підрозділу міліції і на території звільнених регіонів, що свідчить про
увагу науковців до цієї теми.
Уже в 70-ті роки XX ст. опубліковано низку праць за загальною редакцією
М. О. Щолокова5, присвячених історії радянської міліції. У цих доробках, окрім
іншого, йдеться про заходи у сфері безпеки дорожнього руху та розвитку органів
Державної автомобільної інспекції, а також стисло викладено умови їх
функціонування у воєнні та повоєнні роки.
Характерною особливістю досліджень 60-70-тих років ХХ ст. є відсутність
належного висвітлення діяльності органів Державтоінспекції у післявоєнне десятиліття, яке відігравало істотну роль у відновленні та подальшому розвитку цього підрозділу міліції. Втім завдяки численним публікаціям провідних учених у галузі функціонування органів внутрішніх справ того періоду: С. В. Біленка6,
М. І. Єропкіна7, В. І. Полубінського8 – було започатковано розв’язання цієї проблеми з історико-правових позицій.
Щодо завершального етапу публікацій радянського періоду (1978-1991 рр.),
варто вказати, що він характеризується особливо значною кількістю праць, присвячених діяльності органів Державтоінспекції. Саме в цей час дослідники почали більш відкрито видавати матеріали відносно функціонування ДАІ, розглядаючи проблематику з історико-правових позицій.
Особливістю деяких праць був публіцистичний, а не науковий характер9, хоча на їх сторінках у формі нарисів відбито нелегкі будні працівників Державтоінспекції, наведені приклади з їх повсякденної служби, йдеться про екстремальні ситуації тощо. Зазначені видання становлять певну цінність, оскільки
сприяють відтворенню реальних обставин, діяльності особового складу ДАІ, виконання його працівниками своїх службових обов’язків, а також з’ясуванню негативних чинників, які цьому перешкоджали.
Період перебудови сприяв появі такого видання як «Советская милиция: история и современность» (1917–1987)»10. Ця колективна праця була підготовлена до
70-річчя міліції СРСР і відрізнялася новими методологічними підходами. У книзі
подано інформацію про діяльність ДАІ як одного зі структурних підрозділів
міліції Радянського Союзу. На підставі широкої емпіричної бази простежується
функціонування Державтоінспекції упродовж всього періоду існування, зокрема,
у повоєнний період.
В останні роки існування СРСР з’явилася низка праць, присвячених
дослідженню історії органів внутрішніх справ, а саме: В. І. Полубінського11 та
А. П. Тимченка12, які побіжно торкаються організаційно-правових аспектів
функціонування Державтоінспекції.
Останній історіографічний етап став новою віхою в розробці найважливіших
напрямів діяльності органів внутрішніх справ. Падіння адміністративно-командної системи, змінення режиму доступу до архівних фондів, утвердження свободи
слова дало змогу оприлюднити значний масив архівних джерел і неупереджено
оцінити всі аспекти функціонування підрозділів міліції у минулому, що й зумовило докорінні зміни в методологічних підходах до нових історико-правових
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досліджень у даному контексті. Сучасні науковці вивчають організаційно-правову діяльність органів ДАІ на основі розсекреченої інформації. Позитивною ознакою багатьох публікацій є не тільки оприлюднення нових джерел, а й спроба їх
сучасного тлумачення.
Заслуговує на увагу серія видань, присвячених 60-річному ювілею створення
ДАІ. Це, передусім, колективна праця «История ГАИ: К 60-летию Госавтоинспекции МВД России»13, де вперше ґрунтовно висвітлено діяльність органів Державтоінспекції з моменту створення та впродовж усього часу існування. Унікальність
монографії, серед іншого, полягає у наявності багатого фактичного матеріалу –
спогадів колишніх працівників ДАІ, маловідомих архівних даних і публікацій у
засобах масової інформації. Ще одна праця з теми – «ГАИ – 60 лет»14, – хоча й
має публіцистичний характер, проте дає можливість ознайомитись із життям і
діяльністю працівників Державтоінспекції з їхніх спогадів.
У 90-ті роки ХХ ст. в Україні з’являється низка видань із історії Державної автомобільної інспекції. Одна з перших праць, яка стосується безпосередньо
функціонування ДАІ на теренах Донецької області, – збірник статей «…Службу
эту очень важной нахожу»15. У матеріалах збірника розкрито багатогранну
діяльність державтоінспекторів регіону на основі різноманітного фактичного матеріалу, як от, розповідей практичних працівників про їх нелегку службу. Однак
деякі аспекти у книзі розглядаються несистемно (щонайперше, це стосується засобів правового забезпечення роботи).
Сучасний історіографічний масив характеризується різноманітними за жанрами публікаціями. Наприклад, в Україні побачило світ науково-популярне видання
«Міліція України: історичний нарис, портрети, події»16, де на основі архівних
джерел, нормативно-правових документів охарактеризовано діяльність
працівників Державної автомобільної інспекції на початковому етапі Великої
Вітчизняної війни. Нажаль, відбудовний період у діяльності Державтоінспекції
висвітлений дещо фрагментарно.
На особливу увагу заслуговують фундаментальні праці з цієї теми – передусім, тритомне видання за редакцією П. П. Михайленка «Історія міліції України
у документах і матеріалах»17. Ця узагальнююча праця містить, низку цінних
архівних документів і матеріалів із історії міліції України, що ілюструє весь
період її існування (наприклад, нормативно-правові акти, що слугували основою
діяльності підрозділів міліції).
Автори статей у періодичних виданнях «Іменем закону», «Зустрічна смуга» та
інших, зокрема, П. П. Михайленко, В. Довбня, Г. Наумчик, особливу увагу
приділяють функціям як органів міліції загалом, так і Державтоінспекції упродовж усього часу їх існування. У цьому контексті публікації містять значний обсяг нового фактичного матеріалу щодо функціонування ДАІ в минулому, однак і
в них залишаються не висвітленими чимало аспектів діяльності цього органу
міліції в перші повоєнні роки.
Багато прогалин в історії ОВС було ліквідовано з виходом найповнішого на
цей час видання з регіональної тематики функціонування правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – «Історія Державтоінспекції
Донбасу»18. У колективній монографії найбільш детально та ґрунтовно викладений матеріал щодо організаційно-правової діяльності Державтоінспекції на території Донбасу. В ній відтворені маловідомі архівні документи, спогади
працівників і ветеранів Державтоінспекції; подано трактування проблематичних
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аспектів діяльності ДАІ та практичні приклади їх подолання. Історіографічний
матеріал особливо актуальний для сьогодення, хоча й не містить глибинного
аналізу нормативно-правових засад функціонування Державтоінспекції саме у
повоєнний період і спирається на незначну кількість фактичних даних, що сприяли би розкриттю всіх сфер діяльності цього органу міліції на теренах Донбасу в
перше повоєнне десятиліття.
Це не єдине видання, де висвітлено діяльність органів ДАІ на певній території. Тож, аналізуючи історіографічний доробок, який із історико-правових позицій характеризує різноманітні аспекти функціонування підрозділів ДАІ, слід
звернути увагу на проведення досліджень за територіальним принципом. Це
створює передумови для порівняльного аналізу виконання органами Державтоінспекції окремих функцій та особливостей їх діяльності в різних регіонах, виявити та піддати аналізу провідні тенденції і закономірності виконання повноважень, покладених на працівників цього підрозділу. Деякі з праць є публіцистичними нарисами, однак через брак детальних досліджень вони становлять лише
певний науковий інтерес. Такі видання присвячені історії ДАІ різноманітних
регіонів України, як от, Дніпропетровськ19, Донбас20, Закарпаття21, Суми22 та
Росії (Волгоград23, Краснодарський край24, Курськ25, Ленінград і Ленінградська
область26, Республіка Комі27, Удмуртія28, Чуваська АРСР29).
Упродовж останніх десятиліть в Україні опубліковано низку праць, присвячених безпосередньо історії ДАІ України. З-поміж них варто виокремити монографічне дослідження Я. І. Хом’яка «Становлення та розвиток органів Державної
автомобільної інспекції України»30. Зауважимо, що відновлення діяльності органів ДАІ в повоєнні роки представлене в монографії неструктуровано, наведений аналіз лише декількох нормативно-правових актів, це не дозволило належним чином розкрити питання організації і діяльності Державтоінспекції в окреслених хронологічних межах.
За останній час дослідниками підготовлено ще декілька видань, об’єкт вивчення яких становить історія Державної автомобільної інспекції України31. Важливо, що в цих роботах подано аналіз процесів становлення та розвитку Державтоінспекції, а також характеристика їх нормативно-правового забезпечення.
Однак, як і в більшості аналогічних праць, про заходи органів ДАІ щодо організації дорожнього руху та відродження господарства в повоєнний період
висвітлено досить поверхово.
Неабиякий інтерес у науковому плані викликає книга В. І. Суковіцина «От городового до инспектора ГИБДД»32 – ілюстрована історія служби. У ній автор на
основі значного масиву матеріалів і нормативно-правових актів поетапно
висвітлює становлення та розвиток органів нагляду за дорожнім рухом.
Окремий сегмент праць із історії Державної автомобільної інспекції становлять дисертаційні дослідження. Більшість їх виконавців – працівники органів
міліції, що істотно сприяє детальному та високопрофесійному опрацюванню окресленої тематики, позаяк, вони мають фахові знання та оволоділи практичними
навичками роботи в цих структурах.
Дисертації історико-правового змісту присвячені дослідженню діяльності як
органів міліції загалом, так і вивченню функціонування Державтоінспекції. Передусім, виокремимо праці І. Г. Біласа, М. М. Войцеховського, А. С. Квітчука,
О. М. Мацука, А. М. Медведєва, М. Ф. Поліковського, О. С. Сідорової, О. В. Федорчука, Я. І. Хом’яка, А. Є. Шевченка та інших, які також розглядають історіо-
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графічні аспекти діяльності органів ДАІ, серед іншого, в окреслених хронологічних межах.
Попри значний масив історіографічних праць наукового та публіцистичного
спрямування, численних дисертаційних досліджень, що є свідченням активної
комплексної роботи науковців стосовно висвітлення окремих аспектів функціонування органів Державтоінспекції на різних історичних етапах, у цій галузі залишилося ще чимало «білих плям». Вагома кількість несистематизованих нормативно-правових актів і накопичення фактологічного матеріалу без детального
дослідження правових засад функціонування органу не може надати реального
уявлення про характер виконуваних завдань та ефективність роботи ДАІ. Науковий підхід до розгляду історіографічних аспектів організаційно-правової діяльності Державної автомобільної інспекції потребує вивчення та ґрунтовного
аналізу всіх аспектів функціонування – від правового й організаційного чинників
до матеріально-технічного забезпечення, висвітлення позитивних моментів і недоліків, що сприятиме адекватному сприйняттю складних явищ і процесів при
подальшому реформуванні служби.
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УДК 352:930(477)
С. І. КРАМАР

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА
ВІРМЕНСЬКОЇ ГРОМА ДИ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ НА ПОДІЛЛІ (XV–XVIII ст.)
Проведено аналіз праць дослідників, що стосуються проблеми правового статусу
вірменської громади міста Кам’янець у період XV–XVIII століть. Першу групу праць
складають праці істориків держави і права XIX століття, до другої групи відносяться роботи ХХ століття. Окрему увагу приділено дослідженням С. Баронча та Я. Дашкевича.
Ключові слова: вірменська громада Кам’янця, війт, кам’янецький вірменський суд.
Крамар С.И. Историография проблемы правового положения армянской общины города Каменец на Подолье (XV–XVIII ст.).
Проведен анализ работ исследователей, которые касаются проблемы правового
статуса армянской общины города Каменец в период XV–XVIII столетий. Первую
группу работ составляют работы историков государства и права XIX столетия, ко
второй группе относятся работы ХХ столетия. Отдельное внимание уделено исследованием С. Баронча и Я. Дашкевича.
Ключевые слова: армянская община Каменца, войт, каменецкий армянский 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.

Інститути самоврядування та судочинства міста Кам’янця у період XV–XVIII
століть виступають унікальним об’єктом історико-правових досліджень, оскільки
на прикладі Кам’янця як «міста трьох націй» можливо відстежити функціонування та взаємодію на обмеженій території одночасно юрисдикцій кількох
національних громад. Такі дослідження історії управління та судочинства є важливими не лише з точки зору формування певних історичних відомостей, а й з позиції отримання досвіду функціонування систем муніципального управління на
території України. Вивчення управління та устрою вірменської громади міста
Кам’янець на Поділлі становить особливий науковий інтерес, оскільки така громада тривалий час зберігала власні традиції муніципального управління та організації судочинства, які були значно відмінні від традицій та устрою корінного
населення.
Загалом, увесь масив досліджень щодо правового статусу вірменської громади міста Кам’янець у період XV–XVIII століть можемо умовно поділити на дві
групи. До першої групи досліджень відносяться праці дослідників XIX століття
(А. Пржездзєкі, М. Роллє, С. Баронч, Ф. Бішоф, Й. Колер); друга група дослі© КРАМАР Сергій Іванович – здобувач кафедри теорії та історії держави і права
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джень представлена працями, що були опубліковані у ХХ столітті (Я. Карст,
О. Бальцер, С. Кутшеба, Я. Шашкевич, В. Григорян, Я. Ісаєвич, М. Петров та ін.).
Окремо слід зауважити, що частина наведених авторів розглядали питання правового становища вірменських громад на території інших міст (насамперед м. Львова), однак такі дослідження можуть бути використані в контексті історії управління та судочинства Кам’янця, оскільки утворення та функціонування
вірменських громад в Україні відбувалося на підставі досвіду уже існуючих громад.
Однією з перших робіт, присвячених історії Кам’янця, варто назвати
дослідження А. Пржездзєцкєго «Поділля, Волинь, Україна», у якому в тому числі
розглядаються питання устрою вірменської громади. Попри те, що дослідження
А. Пржездзєцкєго носить схематичний характер у питанні дослідження органів
управління містом, автор вказує на особливості самоврядування вірменської громади та визначає акти, якими закріплювався особливий статус такої громади. Зокрема, автор вказав, що права вірменської громади визначалися привілеями королів Владислава Ягайла, Владислава ІІІ Варненчика (1443), Яна Ольбрахта
(1496), Александра (1502), Сигізмунда І Старого (1507), Сигізмунда ІІ Августа
(1552, 1567), Генріха Валуа (1574), Стефана Баторія (1576), Сигізмунда ІІІ Вази
(1601, 1614), Владислава IV (1633), Яна Казимира (1649, 1652, 1665,1658), Яна
Собєського (1672), Станіслава Августа (1766)1.
Інший дослідник історії устрою Кам’янця Міхал Роллє (Антоні Ю.) також
звертає увагу на особливості статусу вірменської громади у місті. Так, М. Роллє
стверджував, що Кам’янець до половини XVII століття виконував роль неофіційної столиці вірмен на теренах Речі Посполитої2. При цьому дослідник проаналізував систему органів управління вірменської спільноти Кам’янця, відзначив, що систему органів управління творили: війт (претор, проконсул), вісім
райців (консулів), з поміж яких найстарший обіймав посаду заступника голови
міського суду3.
У вивченні правового становища вірменських поселенців на українських землях значною є заслуга Садока Баронча, який свого часу проживав у Львові.
Зібравши значний фактичний матеріал, С. Баронч увів у науковий обіг ряд документів, які розвивають особливості співіснування вірмен з іншими поселенцями
на українських землях досліджуваного періоду. Важливою в цьому напрямі була
стаття про рукописи Львівської вірменської капітули, яка вийшла друком 1853 року. Під час опису цих документів виявилося багато історичних даних з історії
вірменських поселень не тільки у Львові, але й в інших містах Галичини та
Поділля. Через два роки вийшов другий збірник документів, який зібрав і систематизував С. Баронч. Це були документи з Львівських актових книг, в яких є чимало фактів з історії правового становища вірменських поселенців. Дослідником
вивчено різні листи, універсали, тестаменти, інвентарі і іншого роду документи,
подані в хронологічному порядку, які охоплювали період з кінця XIV до кінця
XVIII століття.
С. Баронч досліджував не лише історію окремих західноукраїнських
вірменських поселень та міст, але й автобіографічні дані багатьох вірменських
сімей XIV–XIX століття. Це допомогло йому підготувати і видати окрему книгу,
свого роду біографічний словник 365 вірменських родин. У 1869 році в Тернополі
вийшла остання праця С. Баронча – «Нариси історії вірмен» – підсумок багаторічних досліджень автора з цієї проблематики4. У ній узагальнено історичні
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відомості про вірменських поселенців в Україні. Книга складається з кількох
розділів, серед яких найціннішим є розділ, у якому викладена історія окремих поселень. У цій книзі автор намагався висвітлити різні сторони історії тієї чи іншої
громади. У деяких місцях дослідження зустрічаємо важливі дані про взаємозв’язки і дружбу вірменських поселенців з українським населенням.
Будучи добрим знавцем мов та архівістом, С. Баронч зумів опрацювати значну джерельну базу не лише з історії вірменських поселень, але й багатьох українських міст5. Оцінюючи в загальному науковий доробок С. Баронча, необхідно
ствердити, що він увів у науковий обіг ряд документального матеріалу й у своїх
працях зумів показати історію вірменських поселень, що позитивно вплинуло на
вивчення вірменської проблематики в історичній та історико-правовій літератур6.
Вивченням окремих аспектів правового становища вірменських громад на території України займалися австрійський історик права Ф. Бішоф і німецький
дослідник Й. Колер. Вважають, що німецький історик права Ф.Бішоф вперше в
науці поставив питання про дію вірменського права в вірменських колоніях українських міст7. Він виявив і опублікував грамоти, надані львівським вірменам у
XIV–XVIII ст.8 Крім цього, значну він увагу приділив вивченню Вірменського
статуту 1519 р., який застосовували вірменські громади на території України. Результати своїх досліджень він опублікував у праці «Стародавнє право вірмен у
Львові»9.
Професор Вюрцбургського і Берлінського університетів Йозеф Колер, будучи
фахівцем з порівняльного права народів Азії і Європи, вперше здійснив спробу
відшукати джерела українських вірмен в праві їх метрополій. Досліджуючи
львівський вірменський судебник 1519 року його застосування охарактеризував у
наступний спосіб: «Це документ який наглядно засвідчив, як за допомогою
вірменського права частинка Сходу показала себе на Заході, шматочок Сходу, був
переможений західним правовим життя тільки після століть тривалої боротьби»10.
На початку XX століття дослідженням правового становища вірменських поселень на українських землях займалися німецький історик права Я. Карст11,
один із провідних правознавців Авст ро-Угорщини та Польщі, профе сор
Львівського університету О. Бальцер12, який опублікував декілька ґрунтовних
праць з вірменського права та польський історик С. Кутшеба13, який у своєму
дослідженні здійснив порівняльний аналіз норм Судебника Мхітара Гоша і
Вірменського Статуту 1519 року.
Особлива роль у дослідженні вірменських громад на українських землях належить Я. Р. Дашкевичу. Науковий доробок вченого важко переоцінити, оскільки
поле зору дослідника потрапляли найрізноманітніші проблеми, пов’язані з
історією вірменських громад на території України, їхнім суспільним ладом, правовим становищем, відносинами з місцевими органами влади, розвитком культури та економіки тощо. Історії Кам’янця науковець присвятив понад півсотні
праць, написаних з використанням значного джерельного матеріалу. Ним
досліджено різні аспекти кам’янецьких старожитностей: час започаткування
міста, його археографічна спадщина XIV-XVIII століть, місце Кам’янця у
внутрішній і зовнішній торгівлі Речі Посполитої, питання соціальної «націотопографії», історія і устрій вірменської громади та інше14.
Учений досліджував час появи перших вірменських переселенців на території
України (зокрема, критично розглянув грамоту князя Федора Дмитровича з
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1062 року і довів, що це фальсифікат15), шляхи та місця розселення вірмен впродовж ХІ-ХVІІІ століття16. Найдавніша згадка про війтівство вірмен відноситься
до привілею Яна Ольбрахта 1496 року, при цьому вірмени мали своє війтівство до
1787 року з перервою в 1672-1701 роках17. Я. Р. Дашкевич здійснив спробу скласти повний каталог вірменських колоній, які існували на українських етнічних
землях у ХІ-ХVІІІ століттях. Перелік громад подано за алфавітом назв міст, в яких
вони були створені. У дослідженні вміщено основні відомості про міграцію
вірменів на українські землі, вказано на дату створення громад, особливості
їхнього самоврядування, кількість вірменського населення та ін.
Дослідник звернув увагу і на проблеми соціотопографії вірменських громад18.
Автору належать кілька історіографічних оглядів досліджень вірменських громад
на українських землях19.
Значну увагу вчений приділив дослідженню джерел з історії вірменських громад20. Зокрема, слід звернути увагу на дослідження Я. Р. Дашкевича «КамянецьПодільский у вірменських джерелах XIV-XV ст.», у якому проаналізовано уривок
з грамоти вірменського католикоса Теодороса ІІ, адресований вірменським колоніям на Україні 1388 року; пам’ятний запис, вписаний у вірменський церковний
служебник 1394 року; грамоту Сінана, сина Хутлу бея, про передачу збудованої
ним церкви в користування вірменської камянецької громади 1398 року; початок
так званого «Камянецького літопису» з записками за 1410-1498 року21.
У 1967 році з’явилася праця Я. Р. Дашкевича «Вірменська колонія у Кам’янціПодільському в 50-60-х рр.. ХVІ ст.»22, у якій дослідник проаналізував значення
так званих половецьких актів (документів кам’янецького вірменського суду, складених вірмено-кипчацькою мовою) для вивчення діяльності вірменського
війтівського кам’янецького суду. Я. Р. Дашкевич здійснив аналіз джерельного матеріалу до історії львівської вірменської громади23 та громад інших міст24.
Питання правового статусу, правові акти вірменської громади були предметом
дослідження Я. Р. Дашкевича в статті «Статут вірменської общини в КамянціПодільскім 1616 року». Зазначена назва є умовною, оскільки дослідник встановив, що даний збірник є типовим «пізньосередньовічним silva rerum» який складається з привілеїв для Замостя 1580-1669 років, поетичних творів, листів польських королів, апокрифічного листа турецького султана «польському і шведському
королю»25. На думку Я. Р. Дашкевича, цей документ був результатом творчості
представників трьох юрисдикцій – польської, української і вірменської. Документ
виник значно раніше ніж у 1616 році, в цьому році він був вписаний до гродських
книг26.
Питання міського діловодства та збереження актових книг були предметом
дослідження Я. Дашкевича в праці «Адміністративні, судові й фінансові книги на
Україні в XIII-XVIII ст. (Проблема, стан і методика дослідження)». Великим позитивом цієї розвідки є те, що в ній систематизовано та проаналізовані книги
(189) вірменських адміністративно-судових, громадських та церковних установ,
стан їх збереження на даний час. Зокрема, ним подано наступну класифікацію:
книги самоврядування, книги братств і банків, книги вірменських судів, книги
мішаних судів, книги церковних установ, книги освітніх установ27. Автором встановлено, що адміністративні та фінансові книги органів самоврядування вірмен
Кам’янця-Подільского не збереглися. Разом з тим, здійснено припущення, що в
Кам’янці ці книги не велися окремо, а записи вносилися до судових книг28. Книги судів Я. Р. Дашкевич поділив на дві групи: книги вірменських війтівських
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урядів, тобто книги судових органів, виключно вірменських за складом
(Кам’янець, Станіслав, Замость, Язлівець, Снятин) та книги мішаних судових органів (Львів, Станіслав)29. У Кам’янці вірменським судом велися білові і чорнові
книги (так звані протоколи і формуляри). На сьогодні збереглося 46 книг
кам’янецького вірменського суду, який не функціонував у період турецької окупації 1672-1699 років30. Записи нотаріального характеру вносилися в окрему книгу в останні роки існування вірменського суду31.
Різноманітні аспекти відносин між вірменськими та іншими національними
громадами міст також проаналізовано у вступній статті збірника документів «Украинско-армянские связи в ХVІІ веке»32, укладачем якого був Я.Р. Дашкевич. У
2001 р. побачила світ збірка публікацій автора, надрукованих впродовж 19541989 рр. у європейській та американській науковій пресі33.
У XX столітті вивченням історії вірменських громад в Україні займалися також В. Григорян34, Я. Ісаєвич35, Я. Кісь36, М. Котляр37, М. Кривонос38, Д. Мишко39, М. Петров40та ін.
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Розділ 3
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 340.115.7
В. М. СКРИПНЮК

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ
В СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Досліджено проблеми та перспективи застосування компаративної методології в
сучасних конституційно-правових дослідженнях. Автор обґрунтовує роль і значення
компаративного методу як засобу опрацювання конституційно-правового матеріалу,
вказує на специфіку застосування цього методу у науці конституційного права. Спираючи на аналіз конституційного регулювання відносин між гілками державної влади, а
також практику забезпечення конституційного принципу поділу влади, розкрито потенціал компаративної методології у конституційному праві.
Ключові слова: конституційне право, компаративний аналіз, методологія конституційно-правових досліджень, інститути конституційного права, публічна влада, конституційні правовідносини.
Скрипнюк В.Н. Методология компаративного анализа в современных конституционно-правовых исследованиях
Исследованы проблемы и перспективы применения компаративной методологии в
современных конституционно-правовых исследованиях. Автор обосновывает роль и
значение компаративного метода как средства обработки конституционно-правового
материала, указывает на специфику применения этого метода в науке конституционного права. Опираясь на анализ конституционного регулирования отношений между
ветвями государственной власти, а также практику обеспечения конституционного
принципа разделения властей, раскрыт потенциал компаративной методологии в конституционном праве.
Ключевые слова: конституционное право, компаративный анализ, методология
конституционно-правовых исследований, институты конституционного права, публичная власть, конституционные правоотношия.
Skrypniuk Valentuna. Comparative analysis methodology in modern constitutionaland-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 potential of comparative methodology in constitutional law is proved.
Key words: constitutional law, comparative analysis, methodology of constitutional-andlegal research, constitutional law institutions, public authority, constitutional relationships.

Сучасний розвиток науки конституційного права нерозривно пов'язаний не
лише з постійним збагаченням цієї сфери юридичних знань новим фактологічним
матеріалом та розробкою нових моделей і концептуальних підходів в частині конституційно-правового аналізу, але й дедалі більш активними розвідками в галузі
методології конституційного права. Справді, усталений підхід до своєрідного «запозичення» або звичайного «перенесення» методів дослідження тих чи інших галузей права у сферу конституційно-правової науки наразі потребує на свого
змістовного переосмислення. Звісно, це не означає заперечення ролі та значущості загально правових методів для сучасного конституційного права. Йдеться
лише істотне підвищення актуальності питань, що безпосередньо пов’язані або з
розробкою власне конституційно-правової методології, або з адекватною адаптацією тих чи інших методів на наявний конституційно-правовий матеріал1. Одним з таких методів, який виявив свою ефективність та продуктивність в контексті загальнотеоретичних правових розвідок2, і який активно застосовується у
конституційному праві, є компаративний метод3. Наразі у вітчизняній юридичній
науці він вже ставав предметом уваги провідних дослідників саме з погляду визначення його наукового потенціалу та перспектив застосування у різних галузях
права. тому видається важливим і одночасно актуальним завданням звернутись
до висвітлення його потенціалу у сучасному конституційному праві.
Не зважаючи на об’єктивну специфіку організації і функціонування публічної
влади у кожній конкретно взятій країні, не можна заперечувати того, що завжди
можна виділити певні загальні риси, властиві більшості сучасних держав щодо
аналізу суб’єктів державної влади. Чи не найбільш яскраво це видно, якщо звернутись до певних універсальних правових інститутів або принципів, які наразі
визнано у якості «фундаментальних умов» демократичного врядування. Як приклад можна звернутись до принципу поділу влади. У цьому сенсі застосування
компаративного методу покликано сприяти з’ясуванню не лише на того, яким чином взаємодіють різні гілки влади в тій чи іншій державній системі, але й
висвітлити ті загальні проблеми, з якими стикається сучасна конституційно-правова практика, коли йдеться про характер взаємодії тих інститутів, що репрезентують різні гілки влади4.
Звертаючись до характеристики законодавчої влади та застосовуючи компаративну методологію, можна певно твердити, що у переважній більшості сучасних
держав її уособлює єдиний представницький орган. Сама структура цього органу
може змінюватися в залежності від однієї держави до іншої. Зокрема, для федеративної форми державного устрою характерне існування двопалатних парламентів, а для унітарних держав, за правило, властиві однопалатні парламенти. Також на рівні конституцій можуть бути закріплені й різні повноваження парламентів. В одних випадках це лише законодавчі функції, в інших – йдеться ще про
контрольні повноваження по відношенню до виконавчої гілки державної влади та
інші функції. Так, скажімо в частині 2 статті 66 Конституції Іспанії зазначається,
що Генеральні кортеси здійснюють законодавчу владу держави, приймають державний бюджет та контролюють діяльність уряду. Також різниться і ступінь рег-

Юридичні і політичні науки

87

ламентації функцій парламентів: від переліку лише основних повноважень (повноваження Сейму в Конституції Латвії, Скупщини в Конституції Словенії тощо)
до їх детального юридичного визначення. Зокрема, в частині 1 статті 85 Конституції України перераховується 36 повноважень Верховної Ради, а в частині 2 цієї
ж статті вказано, що Верховна Рада здійснює й інші повноваження, які відповідно
до конституції віднесено до її відання. Не менш детальний перелік повноважень
представницького органу законодавчої гілки державної влади знаходимо в конституціях інших пострадянських країн. Так, в Конституції РФ статтями 102 та 103
визначаються окремо повноваження Ради Федерації та Державної Думи5. В Конституції Республіки Молдова (стаття 66) перераховано 17 повноважень Парламенту серед яких відзначено прийняття законів, постанов та резолюцій, призначення референдумів, затвердження основних напрямів зовнішньої і внутрішньої
політики держави, затвердження військової доктрини, оголошення часткової чи
загальної мобілізації, організація вивчення й розгляду будь-яких питань, що стосуються інтересів суспільства. В Конституції Естонії (стаття 65) до повноважень
Державних Зборів віднесено прийняття Конституції та законів, визначення планів
соціально-економічного розвитку країни, визначення балансу державних
фінансів, прийняття рішень щодо програми уряду, прийняття рішення про оголошення війни та укладання миру тощо.
Разом з тим, не зважаючи на ті специфічні риси, що характеризують
діяльність законодавчої влади в кожній окремій державі, можна вказати на певні
загальні ознаки, які споріднюють діяльність цієї гілки державної влади в різних
країнах. По-перше, це представницький характер цих органів державної влади,
що дало підстави такому видатному французькому юристу і правознавцю як
Л. Дюгі визначити парламенти «представницькими мандатаріями нації»6. Тобто
всі парламенти з погляду юридичної легітимації своїх законодавчих повноважень
розглядаються як виразники інтересів і волі народу, чи точніше – інтересів усієї
сукупності громадян тієї чи іншої держави. Відповідно до класичної концепції
народного представництва діяльність парламентів засновується на наступних чотирьох принципах: а) народне представництво встановлюється конституцією;
б) народ, як носій суверенітету, уповноважує парламент здійснювати від його
імені законодавчу владу; в) з цією метою до парламенту обираються представники народу; г) члена парламенту не може бути відкликано. Хоча останній принцип
не діє в соціалістичних країнах, де, навпаки, існує правовий інститут відкликання депутатського мандату. Як критичний аргумент щодо існування цього інституту достатньо навести думку М.Баглая, який виходить з того, що з моменту свого
обрання депутати припиняють бути слугами своїх виборців і стають слугами
всього народу7. Тобто кожен обраний депутат парламенту має бути абсолютно
вільним у своєму виборі в процесі голосування стосовно будь-яких питань.
По-друге, це компетенція щодо прийняття законів, яка створює головну частину
повноважень парламентів, хоча до самого процесу їх розробки та видання можуть
залучатись інші позапарламентські органи державної влади. Проте, у зв’язку із
аналізом права виключної законодавчої компетенції не можна не згадати про такий правовий інститут як делегування законодавчих повноважень. В деяких конституціях його не передбачено взагалі, а в деяких він існує, хоча формально і не
суперечить принципу виключної законодавчої компетенції. Як приклад можна навести положення статті 38 Конституції Франції де зазначається, що для виконання своєї програми уряд може просити парламент про дозвіл протягом обмеженого терміну здійснювати шляхом видання ордонансів міри, які зазвичай відносять-
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ся до сфери законодавства. Тому, кажучи про формальну несперечливість ми
маємо на увазі те, що урядові акти визначаються не як закони, а як ордонанси –
тобто вони є законами лише в матеріальному сенсі цього поняття. До речі, варто
зазначити, що на перехідний період після прийняття чинної Конституції Франції
1958 року саме ордонанси були тією правовою формою, на основі якої забезпечувалось утворення й діяльність нового державного механізму.
Отже, попри всі структурні відмінності, які спостерігаються в конституційній
організації законодавчої влади, всі без виключення законодавчі органи влади
поєднують такі спільні риси як народне представництво, виключна компетенція
щодо прийняття законів та виборність. Тому, на рівні конституційно-правового
дослідження цієї гілки влади постає, по суті, лише одна проблема: пошук оптимальної структури суб’єкта здійснення законодавчої влади. Фактично саме ця
проблема і постала перед сучасною Україною у світлі процесу конституційної модернізації та роботи Конституційної Асамблеї.
Як засвідчує компаративний конституційно-правовий аналіз, на відміну від
законодавчої гілки влади, судову владу характеризує значно більш високий
ступінь структурного розмаїття. У деяких випадках вся судова влада може бути
сконцентрована в якомусь одному інституті чи утворювати єдину систему, в
інших – в її системі можуть виділятися такі специфічні суб’єкти як Конституційний суд, Верховний суд (який уособлює собою найвищу адміністративну
ланку судової системи) та звичайні суди. Подібний тип організації судової влади
доволі часто небезпідставно визначають як полісистемний, що означає створення
в державі декількох незалежних одна від одної систем загальних та спеціалізованих судів8. Здебільшого такий тип організації судової гілки влади властивий континентально-європейським країнам. Так, у статті 92 Основного закону ФРН вказується, що юрисдикційна влада здійснюється Федеральним конституційним судом (який виносить рішення щодо: а) тлумачення Основного закону у зв’язку зі
спорами про обсяг прав і повноважень вищого федерального органу, б) при наявності сумнівів стосовно того, чи відповідає федеральне право чи право землі за
своєю формою та змістом Основному закону, в) при наявності розбіжностей
відносно прав та обов’язків Федерації і земель, г) з інших публічно-правових
спорів між Федерацією та землями, д) конституційних скарг, які можуть бути подані будь-якою особою, яка вважає, що державна влада порушила одне з її основних прав), вищими федеральними судами та судами земель9. До цих вищих федеральних судів, згідно статті 95, відносяться: Федеральна судова палата, Федеральний адміністративний, Федеральний фінансовий, Федеральний трудовий та Федеральний соціальний суди. Також у цілому ряді європейських країн паралельно з
судами загальної юрисдикції, сформовано окрему систему адміністративної юстиції. Тобто таку систему судових органів, які контролюють дотримання законності у сфері державного управління шляхом вирішення в адміністративному
процесуальному порядку публічно-правових спорів, що виникають у зв’язку зі
зверненнями фізичних чи юридичних осіб до органів державного управління або
їх посадових чи службових осіб. У деяких конституціях адміністративні суди
навіть окремо виділено в особливу категорію судів зі спеціально визначеною компетенцією. При цьому, очолювати систему адміністративних судів може чи такий
спеціальний орган як Вищий адміністративний суд (в параграфі 1 глави 11 Конституції Швеції зазначається, що Верховний суд є вищим судом загальної юрисдикції, а Верховний адміністративний суд є вищим адміністративним судом), чи,
так звана, Державна рада. Одним із прикладів реалізації останньої можливості
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може виступити Італія, в статті 103 Конституції якої вказано: «Державній раді та
іншим органам адміністративної юстиції належить юрисдикція щодо охорони законних інтересів по відношенню до дій державних органів, а в окремих випадках,
також і суб’єктивних прав». Подібний інститут в системі судової влади існує у
Франції та Греції. Серед сучасних пострадянських країн таким шляхом утворення окремої системи адміністративної юстиції пішли Болгарія, Чехія, а також певною мірою Польща, в якій Вищий адміністративний суд є однією зі складових системи, яку очолює Верховний суд10.
Надзвичайно важливе місце в системі організації судової гілки державної влади майже у всіх без виключення європейських країнах (де проблеми конституційного контролю та нагляду не делеговано судам загальної юрисдикції), так
само як і в країнах СНД, займають конституційні суди. За обсягом своїх основних
функцій, ці органи судової влади є доволі схожими. До цього висновку доходимо,
якщо застосовуючи компаративний метод проаналізувати основні функції конституційних судів, що закріплено на конституційному рівні. Так, Конституційний суд
Іспанії має наступні повноваження: розгляд заяв та винесення рішень щодо неконституційності законів та нормативних актів, які мають силу закону; прийняття рішень про захист основних прав і свобод у формах і випадках передбачених
законом; розгляд суперечок між державою та автономними спільнотами;
вирішення інших справ передбачених конституцією чи іншими органічними законами. Конституційний суд Італії виносить рішення за справами щодо: конституційності законів, спорів про компетенцію між гілками державної влади, обвинувачень проти Президента Республіки. Конституційний суд Португалії здійснює
нагляд за конституційністю та законністю, а також здійснює правосуддя в сфері
питань юридично-конституційного змісту.
Утім, найбільш складною та з найбільшою ступеню розбіжностей, є виконавча гілка державної влади, до складу якої можуть входити такі елементи як президент, прем’єр-міністр, уряд, чи вона може цілковито асоціюватися із діяльністю
єдиного інституту11. По-суті, останній варіант не реалізовано в жодній з європейських країн в такому вигляді як він діє в системі державної влади США, де виконавча влада існує як єдиний інститут яким є посада президента і де замість поняття уряду значно частіше вживають такий термін як «президентська адміністрація».
Загалом, роль уряду в системі вищих органів державної влади прямо корелює з
формою правління, що знаходить свого виразу в механізмах формування уряду,
його взаємодії з іншими державними органами та обсязі владних повноважень.
Фактично, в державах, що обрали парламентську форму правління, уряду належить вся повнота компетенції щодо здійснення виконавчої влади12. В них роль
президента обмежується функціями глави держави. Це знаходимо в конституціях
таких країн як Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Словенія. За правило, глава держави це одноосібний орган, хоча інколи цей інститут може набувати доволі
специфічних форм. Стосовно ж президентсько-парламентських республік (Польща, Румунія), слід зазначити, що функції виконавчої влади, за правило, розподіляються між урядом та президентом. При цьому, президент може змістовно впливати як на формування уряду, так і на безпосередню організацію його діяльності.
Проте подібне співвідношення виконавчої влади та інституту президентства
породжує і певні серйозні проблеми. Особливо гостро вони відчуваються на пострадянському просторі колишніх республік СРСР. По суті, в цих нових незалежних країнах було реалізовано дві моделі організації виконавчої влади. Відповідно
до першої з них президент країни є одночасно і главою держави і главою виконав-
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чої влади. Згідно іншій моделі інститут глави держави, як офіційного органу, який
обіймає найвище місце в ієрархії державних інститутів та здійснює верховне
представництво країни у внутрішньополітичному житті та взаємовідносинах з
іншими державами, було юридично відокремлено від виконавчої гілки влади.
Таким чином узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо
сформулювати наступні висновки. По-перше, компаративний метод має неабиякий потенціал в частині свого конституційно-правового застосування, оскільки
він дозволяє проаналізувати не лише специфіку організації системи публічної у
тій чи іншій конкретно взятій країні, але й чітко продемонструвати ті спільні властивості, які дозволяють говорити про загальні тенденції розвитку сучасного конституційного права. По-друге, спираючись на результати компаративних конституційно-правових досліджень, можна обґрунтовано стверджувати, що не зважаючи на те, що в кожній державі формується характерна саме для неї система організації публічної влади, є всі підстави для того, щоб виділити певні загальні риси, які задають певну матрицю організації публічної влади, а також тих гілок державної влади, які утворюють систему державної влади. По-третє, компаративна
характеристика інститутів державної влади дозволяє не лише прояснити структуру кожної гілки державної влади, але й встановити ті типові взаємозв’язки, які утворюються між ними, що робить більш зрозумілими загальні механізми розвитку
і функціонування державної влади в цілому.
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Рудык П.А. Субъекты внесения изменений к Конституции Украины
В соответствии с Конституцией Украины и новейшими законами Украины в статье раскрываются положения о субъектах внесения изменений к Основному Закону государства.
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Теоретичні положення про внесення змін до Конституції України закріплюються в Основному Законі держави та інших законах України. У Конституції України їм присвячений окремий розділ. Складовою частиною процесу внесення
змін до Основного Закону держави є визначення його суб’єктів.
Цій проблемі приділили певну увагу науковці Національної академії правових
наук України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Інституту законодавства Верховної Ради України,судді Конституційного Суду України, вчені Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та ін.1 Проте
зазначена проблема ще не стала предметом спеціального дослідження. Тому метою даної статті є спроба комплексно її дослідити.
Про суб’єктів внесення змін до Основного Закону держави йдеться в його
розділі XIII «Внесення змін до Конституції України» та інших законах України.
Зокрема, суб’єкти внесення змін до Основного Закону України визначає його 154
стаття. Право на подання законопроектів про внесення змін до Конституції України надається лише Президенту України та не менш як третині народних депутатів України від конституційного складу парламенту України (не менш 150 народних депутатів). Зауважимо, що для подання до Верховної Ради України законопроекту з будь-якого іншого питання, крім внесення змін до Конституції України, коло суб’єктів законодавчої ініціативи є ширшим: відповідно до ч.1 ст. 93
Конституції України воно включає Президента України, народних депутатів України, Кабінет Міністрів України і Національний банк України. Обмеження кола
суб’єктів законодавчої ініціативи з питань внесення змін до Основного Закону
держави лише Президентом України і не менш ніж третиною народних депутатів
спрямоване на забезпечення конституційної гарантії стабільності Конституції України,обґрунтованості внесення змін до неї.
Із змісту статей 154 і 155 Основного Закону держави випливає, що такими
суб’єктами внесення змін виступатимуть Президент України і не менше однієї
третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту у
разі, коли внесення змін буде стосуватися всіх інших розділів Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і
розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції».
Хоча треба було б, як на мене, чіткіше узгодити положення статей 154 і 155
Конституції України: законопроект про внесення змін до Основного Закону держави подається до парламенту не менш як однією третиною народних депутатів
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України від конституційного складу Верховної Ради України (не менше 150 народних депутатів), і той же законопро ект попередньо має схвалюватися
більшістю від конституційного складу Верховної Ради України (не менше 226 народними депутатами). Були випадки, коли законопроект до Верховної Ради України був поданий, а на попередньому голосуванні у парламенті він не набрав необхідної більшості голосів народних депутатів України, а навіть менше ніж було
підписів під законопроектом.
Конституцією України передбачаються певні особливості щодо суб’єктів права внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» Основного Закону
держави. Тут суб’єктами права подання законопроектів про внесення змін до Конституції України виступають Президент України та не менше як дві третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту, тобто не менше 300 народних депутатів (ч.1 ст.156 )2.
У своїй практичній діяльності Президент України і народні депутати України
змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Основного Закону держави не вносили. Щодо інших
розділів Конституції України, то і Президент України, і народні депутати України
виступали суб’єктами внесення змін до Основного Закону держави. Президенти
України п’ять разів подавали до парламенту законопроекти про внесення змін до
Конституції України: тричі – Президент України Л. Д. Кучма (2000, 2003 рр.),
один раз – Президент України В. А. Ющенко (2009 р.), один раз – Президент
України В.Ф.Янукович (2013 р.). Народні депутати України виступали суб'єктами
законодавчої ініціативи внесення змін до Основного Закону держави понад
20 разів, зокрема, тих законопроектів, на які Конституційний Суд України давав
свої висновки.
Варто зазначити й те, що згідно Закону України «Про Регламент Верховної Ради України » від 10 лютого 2010 року Президент України і народні депутати України є суб’єктами права про подання до Верховної Ради України не лише законопроектів про внесення змін до Конституції України, а й пропозицій і поправок
до цих законопроектів у кількості, яка передбачена статтею 154 (не менше 150 народних депутатів), частиною першою статті 156 (не менше 300 народних депутатів) Основного Закону держави для подання до Верховної Ради України
відповідних законопроектів (п.2 ч.1 ст. 142 Закону)3.
У розділі ХІІІ « Внесення змін до Конституції України » крім Президента України і народних депутатів не вказуються інші суб’єкти внесення змін до Основного Закону держави. Проте, якщо закон про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ
буде прийнятий Верховною Радою України, то він має затверджуватися всеукраїнським референдумом, тобто громадянами України, які у своїй сукупності становлять народ. А народ є носієм суверенітету і єдиним джерело влади в Україні
(ч. 2 ст. 5 Конституції). Влада Українського народу є первинною, єдиною і
невідчужуваною. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
здійснюють владу в Україні, яка походить від народу. Звідси випливає, що народ
України може стати суб’єктом процесу з внесенням змін до Конституції України,
зміни конституційного ладу держави під час проведення всеукраїнського конституційного референдуму.
Розглянувши подання 60 народних депутатів України (2005 р.) і Президента
України (2008 р.) про офіційне тлумачення низки статей Конституції України у
справах здійснення влади народом та прийняття Конституції, законів України на
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референдумі, Конституційний Суд України з цих питань дав офіційне тлумачення. У Рішенні від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 (справа про здійснення влади
народом) він розтлумачив: положення «носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ» (ч. 2 ст. 5 Конституції) треба розуміти так, що в Україні
вся влада належить народові. Вона здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у
порядку, визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України.
Водночас у цьому Рішенні Конституційний Суд України підкреслив: положення ч. 3 ст. 5 Конституції України «право визначати і змінювати конституційний
лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,
її органами або посадовими особами» треба розуміти так, що тільки народ має
право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також
змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону України в
порядку, встановленому його розділом ХІІІ. Належне виключно народові право
визначати і змінювати конституційний лад в Україні не може бути привласнене у
будь-який спосіб державою, її органами або посадовими особами4.
У Рішенні Конституційного Суду України за поданням Президента України
від 16 квітня 2008 року №6-рп/2008 у справі про прийняття Конституції та законів
України на референдумі увага зосереджувалася на з'ясуванні того, чи можливе
прийняття народом на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою нової (нової редакції) Конституції України, тобто давалося офіційне тлумачення положень «всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою»
(ч.2 ст. 72 Конституції) в контексті положень «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» і «право визначати і змінювати конституційний
лад в Україні належить виключно народові» (ч. 2, 3 ст. 5 Конституції).
Спираючись на положення Конституції України, на своє Рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-3П, в якому роз’яснено, що Конституція України як Основний
Закон держави за своєю природою є актом установчої влади, яка належить народу, і що установча влада по відношенню до так званих встановлених влад є первинною (абзац 2,3 п. 2 мотивувальної частини), на Рішення від 5 жовтня 2005 року №6-рп/2005, де зазначається, що народ може реалізувати своє право визначати
конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі (абзац 4 підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини),
Конституційний Суд України на основі дослідження поставленої проблеми зробив такий висновок. В аспекті порушеного у конституційному поданні питання
положення частини другої статті 72 у системному зв’язку зі статтею 5 Конституції
України слід розуміти так, що народ як носій суверенітету і єдине джерело влади
в Україні може реалізувати на всеукраїнському референдумі за народною
ініціативою своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України (п.1 резолютивної частини)5.
Отже, народ виступає безпосереднім учасником (суб’єктом) прийняття нової
(нової редакції) Конституції України, внесення до неї змін, якщо вони затверджуються на всеукраїнському конституційному референдумі, який призначається
Президентом України у випадку внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції
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України. Водночас зауважимо, що відповідно до Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада2012 року №5475-VI всеукраїнський конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції
України призначається Президентом України за ініціативи Верховної Ради України (п.3 ст.14)6.
У такому випадку суб’єктом ініціювання всеукраїнського конституційного
референдуму виступає Верховна Рада України, суб’єктом призначення (проголошення) всеукраїнського конституційного референдуму – Президент України, а
безпосереднім суб’єктом всеукраїнського референдуму – народ, який своїм волевиявленням затверджує закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України. Таким чином, нині за існуючого законодавства
внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України можливе лише через їх
схвалення Верховною Радою України і затвердження всеукраїнським конституційним референдумом, тобто українським народом.
Відповідно до Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року передбачено проведення всеукраїнського конституційного референдуму за народною ініціативою. У цьому випадку суб’єктом ініціювання такого референдуму виступатиме український народ, суб’єктом призначення (проголошення) такого референдуму – Президент України, а суб’єктом прийняття
рішення – український народ. Проте в Законі України, як на мене, нечітко визначено механізм підготовки актів на всеукраїнський конституційний референдум за
народною ініціативою.
Положення про суб’єкти законодавчої ініціативи щодо внесення змін до основних законів зарубіжних держав закріплюються також у низці конституцій цих
країн. Зокрема, Конституція Російської Федерації фіксує положення, що пропозиції про поправки і перегляд положень Конституції можуть вносити Президент
Російської Федерації, Рада Федерації, Державна Дума, Уряд Російської Федерації,
законодавчі (представницькі) органи суб’єктів Російської Федерації, а також група чисельністю не менш ніж одна п’ята членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи (ст. 134). Згідно Конституції Французької Республіки ініціатива стосовно ревізії Конституції належить Президенту Республіки, який діє на пропозицію Прем’єр-міністра, і членам Парламенту (ст.79) 7.
Розгляд законопро екту про вне сення змін до Конституції України
здійснюється відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року за спеціальною процедурою. Такий законопроект
подається у письмовій формі за підписами суб’єктів права подання (ініціаторів
подання). До законопроекту додається пояснювальна записка, яка має містити
обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних
його положень та його місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних
соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після
його прийняття; інші відомості необхідні для розгляду законопроекту.
Крім цих загальних вимог, що ставляться до законопроектів звичайних законів, розгляду законопроектів про внесення змін до Основного Закону держави
повністю присвячена також глава 26 Регламенту Верховної Ради України. У ній
визначається порядок подання до парламенту законопроектів про внесення змін
до Конституції України, пропозицій та поправок до них відповідно до статей 154,
156,157, 158 Конституції України, а також положень ч.1,4 ст. 90, статей 91, 92, 94
Регламенту Верховної Ради України та з урахуванням вимог цієї 26 глави.
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Поряд з цим Регламент Верховної Ради України ставить до законопроектів і
такі вимоги: щоб пропоновані зміни не скасовували чи обмежували права та свободи людини і громадянина, щоб вони не були спрямовані на ліквідацію незалежності та порушення територіальної цілісності України; щоб прийняття законопроекту не порушувало системну єдність норм Конституції України; щоб прийняття
запропонованих у законопроекті змін не призвело до порушення міжнародних зобов’язань та ін.
Регламент Верховної Ради України передбачає також вимоги щодо процедури
відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції України, їх попереднього схвалення парламентом, звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду України про надання ним висновку щодо відповідності законопроектів про внесення змін до Основного Закону держави вимогам статей 157 і
158 Конституції України, розгляду Верховною Радою України пропозицій і поправок до законопроектів про внесення змін до Конституції України (ст.ст. 144151 Закону) тощо8.
Разом з тим згадаємо, що в юридичній літературі другої половини 2010-х
років зазначалася неврегульованість відкликання підпису народного депутата під
поданням законопроекту про внесення змін до Конституції України9. Положення
про можливість відкликання чи не відкликання підпису народного депутата під
законопроектом у розділі ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» відсутнє.
Проте нині з прийняттям Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ це питання уже врегульовано. У Законі
зазначається, що суб’єкт права подання (ініціатор подання) до парламенту законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до
них подає їх до Верховної Ради України із письмовим поданням за своїм підписом (підписами), при цьому підпис народного депутата не відкликається (п. 2
ст. 143).
Щодо суб’єктів відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції
України і пропозицій та поправок до них, то слід розрізняти суб’єктів права
відкликання законопроектів з Верховної Ради України від суб’єктів права відкликання законопроектів з Конституційного Суду України. У випадку відкликання законопроекту про внесення змін до Основного Закону держави з Верховної Ради
України суб’єктами будуть Президент України та народні депутати Верховної Ради України (п. 3, 4 ст. 144 Закону про Регламент).
У випадках, коли відкликається законопроект про внесення змін до Конституції України з Конституційного Суду України, суб’єктом права відкликання такого законопроекту є Верховна Рада України. Проте таке відкликання можливе лише за письмовим зверненням ініціатора подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції України (Президента України чи народних
депутатів) або за письмовою вмотивованою пропозицією народного депутата.
Після цього Верховна Рада може відкликати із Конституційного Суду України
своє звернення (ч.5 ст.143 Закону)10. Конституційний Суд України за письмовою
заявою Верховної Ради України про відкликання законопроекту про внесення
змін до Конституції України у будь-який час до його розгляду на першому пленарному засіданні повертає законопроект до парламенту України (ч.1 ст.44 Закону
про Конституційний Суд України)11.
Своєю особливістю відзначається процедура відкликання законопроекту про
внесення змін до Основного Закону держави, підготовленого Президентом
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України. Президентський законопроект подається до Верховної Ради України,
оскільки лише до її повноважень належить внесення змін до Конституції України
в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ Основного Закону держави (п. 1
ч. 1 ст. 85 Конституції)12. Вона має попередньо схвалили законопроект і направити до Конституційного Суду України на предмет надання ним висновку щодо
відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Основного Закону держави. Постає запитання, чи може Президент України відкликати свій законопроект
із Конституційного Суду України.
Конституція України і Закон України «Про Конституційний Суд України» на
дане запитання відповіді не дають. У Законі України зафіксовано положення, що
конституційне подання або конституційне звернення може бути відкликане за
письмовою заявою суб’єкта, який його направив до Конституційного Суду України (ч.1 ст.44)13. А таким суб’єктом конституційного звернення є Верховна Рада України. Отже, Президент України має звернутися до Верховної Ради України
як ініціатор подання до неї законопроекту про його відкликання. Тоді Верховна
Рада України звертається до Конституційного Суду України про відкликання законопроекту, поданого Президентом України. Конституційний Суд України повертає президентський законопроект до Верховної Ради України, а вона повертає
законопроект Президенту України. Все це оформляється письмово за підписами
відповідальних осіб відповідних органів державної влади. Така схема процедури
відкликання президентського законопроекту про внесення змін до Основного
Закону держави із Конституційного Суду України випливає із приписів Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України» від10 лютого 2010 року
№ 1861-VІ (ст.144)14. Нині він є чинним законом і основою даної процедури, чого не можна сказати про регламенти Верховної Ради України, які раніше були затверджені її постановами і не були законами.
Таким чином, аналіз положень Конституції та Законів України переконує, що
головними суб’єктами внесення змін до Конституції України є Президент України і народні депутати України, а зі затвердженням закону таких змін на всеукраїнському референдумі – український народ. Президент України і народні депутати України як слуги народу відповідно до конституційних приписів у взаємодії
з відповідними органами державної влади передусім Верховною Радою України і
Конституційним Судом України мають спрямовувати свої зусилля на вдосконалення змісту Основного Закону держави.
1. Конституція України: Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я.Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. акад. прав. Наук
України. – Х.: Право, 2011. – С. 1073-1075; Коментар до Конституції України / редкол.:
В.Ф. Опришко (голова) та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України,
1996. – С. 338-339; Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч.
посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С.136-137. 2. Конституція України, прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141. 3. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року 1861-VI // ВВР України. –2010. – № 14-15, 16-17. – Ст. 133. 4. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2005: Кн. 6 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – С.145-151. 5. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки.
2008: Кн. 8 / Відп. ред. А.А. Стрижак. – К.: Ін Юре, 2008. – С. 138-139. 6. Закон України
«Про всеукраїнський ре ферендум» [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
zakon4.rada.gov.ua 7. Конституции государств Европы: в 3-х т./ под ред. Л.А. Окунько-

Юридичні і політичні науки

97

ва. – М.: Норма, 2001. – Т.З. – С. 48, 429. 8. Про Регламент Верховної Ради України:
Закон України від 10 лютого 2010 року №1861-VІ // ВВР України. – 2010. – № 14-15;
№ 16-17. – Ст. 133. 9. Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007).
Теоретичні та практичні аспекти: наук.-практ. посіб. / Євграфов П.Б. – К.: Правова
єдність, 2007. – С. 60-62. 10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від
10 лютого 2010 року №1861-VІ // ВВР України. – 2010. – № 14-15; № 16-17. – Ст. 133.
11. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року №422/96ВР // ВВР України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. 12. Конституція України, прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. –
№ 30. – Ст.141. 13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня
1996 року №422/96-ВР // ВВР України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. 14. Про Регламент
Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року №1861-VІ // ВВР України. – 2010. – № 14-15; № 16-17. – Ст. 133.

УДК 342.728
Н. П. ГАЄВА

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ»:
ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Розглянуто окремі проблемні питання Закону України «Про громадські об'єднання»
щодо відповідності ст.36 Конституції України та міжнародним стандартам
(термінологія, носії права на свободу об'єднання). Обґрунтовується доцільність внесення змін до ст.36 Конституції України та прийняття двох законів: перший – щодо
реалізації права кожного (фізичних осіб) на свободу об'єднання; другий – щодо неприбуткових об'єднань юридичних осіб приватного права.
Ключові слова: об'єднання громадян, громадські об'єднання, громадська організація, неурядові організації, носії права на свободу об'єднання.
Гаевая Н.П. Закон Украины «Об общественных объединениях»: некоторые актуальные проблемы
Рассмотрены отдельные проблемные вопросы Закона Украины «Об общественных
объединениях» на предмет соответствия ст.36 Конституции Украины и международным стандартам (терминология, носители права на свободу объединения). Обосновывается целесообразность внесения изменений в ст.36 Конституции Украины и принятие двух законов: первый – относительно реализации права каждого (физических лиц)
на свободу объединения, второй – относительно неприбыльных объединений юридических лиц частного права.
Ключевые слова: объединения граждан, общественные объединения, общественная организация, неправительственные организации, носители права на свободу объединения.
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 (terminology, bearing right to freedom of association) are considered.
Expedience of making changes in the article 36 of the Constitution of Ukraine is grounded as well as the adoption of two laws: first – regarding the realization of the right of every© ГАЄВА Надія Петрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий
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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 березня 2012 р. Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в
цілому як закон законопроект № 7262-1 «Про громадські об’єднання» (далі – Закон), який поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації,
діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні (ст.2)1.
Цей Закон був введений в дію 01 січня 2013 р., з цього ж дня втратив чинність
Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р.. Слід зазначити, що
минуло лише більше року з моменту прийняття Закону, а вже постало питання
про його коригування та вдосконалення. Підтвердженням цього є внесення в
червні 2012 р. та липні 2013 р. змін до Закону. Більше того, до Верховної Ради
України внесено народним депутатом України В.М. Сушкевичем проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про громадські об'єднання»
(щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань)» від
10.09.2013 р. № 32252. Така ситуація зумовлена, в першу чергу, недосконалістю
Закону. Тому не випадково проблема вдосконалення низки положень Закону України «Про громадські об'єднання» стала метою цієї статті.
Для належної якості Закону України «Про громадські об’єднання» наріжним
каменем при його підготовці мала бути концепція закону, так як лише чітко розроблена концепція правового акта в майбутньому може бути успішно втілена в тій
чи іншій законодавчій, юридичній формі3. Інакше кажучи, без таких концепцій
взагалі неможливо здійснювати законотворчість. Адже концепція закону, на наш
погляд, являє собою систему вихідних положень (ідей), яка визначає змістову і
формальну характеристику майбутнього нормативного акта. Втім при підготовці
законопроекту «Про громадські об’єднання» спостерігалася тенденція не до випередження роботи над ним створенням його концепції, а навпаки. Це знайшло
підтвердження в зміні назви законопроекту, де в редакції, прийнятій в першому
читанні, було вжито термін «громадські організації», а в кінцевій редакції, у якій
Закон прийнято у другому читанні, – «громадське об’єднання». Показово і те, що
під час другого читання були внесені народними депутатами України й інші пропозиції щодо його назви: Закон України «Про громадські (неурядові) організації»,
Закон України «Про неурядові організації»4. Все це свідчить про те, що такі поняття як «неурядова організація», «громадське об’єднання», «громадська організація» не були і є нині недостатньо розроблені, не апробовані і не сприйняті
належним чином як вітчизняною правовою наукою, так і законодавством. А
відзначені моменти щодо зміни назви досліджуваного Закону свідчать про
відсутність у законодавця чіткого уявлення про предмет правового регулювання
та сферу дії Закону. Як наслідок, законодавець був поставлений перед вибором: 1)
в назві Закону має вживатися термін нормативних актів ЄС (неурядова організація), який відмінний від терміну громадська організація, що вкорінився в
національному законодавстві і лише частково охоплює обсяг значення терміна
«неурядова організація»; 2) в назві закону має вживатися новий термін «громадське об’єднання», який зазначений із зарубіжної термінології. Український законодавець обрав другий варіант.
На нашу думку, термін «громадське об’єднання» не вписується у Конституцію
України, адже за її 36-ю статтею запроваджено конституційний термін «об’єднан-
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ня громадян» для позначення загальної категорії, яка включає два види об’єднань
громадян: політичні партії та громадські організації. Інакше кажучи, категорія
«об’єднання громадян» є ширшою за категорії «політична партія» та «громадська організація», оскільки вони є похідними від загальної категорії «об’єднання
громадян» і не можуть розглядатися окремо від неї. А термін «громадська організація» в редакції ст. 36 Конституції України вживається для позначення будьякого об’єднання громадян як громадського, так і іншого, за винятком політичної
партії. Це випливає зі змісту даної статті, в якій відсутня вказівка на громадський
(тобто, незалежний від держави) характер об’єднання громадян та відсутності в
Конституції інших приписів (зокрема, неприбутковість, добровільність об’єднання), які б вказували на істотні відмінності громадських організацій від об’єднань
громадян, які створенні з метою задоволення комерційних, виробничих та інших
цілей. Відтак змістовне наповнення збірної категорії «громадська організація»
при збереженні терміна (тобто знаку), який її позначає, кардинально змінив традиційний підхід до неї, що потребує її переосмислення.
У цілому на сьогодні згідно чинного законодавства можна виділити три основні позиції стосовно розуміння громадської організації: перша позиція, громадська організація – різновид конституційної категорії «об’єднання громадян»
(ст.36 Конституції України); друга позиція, громадська організація – організаційно-правова форма громадського об’єднання (ст.1 Закону України «Про
громадські об’єднання»); третя позиція – громадська організація, створена шляхом об’єднання осіб, є непідприємницьким товариством (ст. 83, 86 Цивільного кодексу України. Далі – ЦК України).
Розглядаючи громадську організацію як непідприємницьке товариство, можна дійти висновку, що дефініція «громадська організація» охоплює усі можливі
форми недержавної самодіяльності як фізичних осіб, так і юридичних. Оскільки
термін «особа» в контексті цивільного права (ст. 83 ЦК України) позначає не лише фізичну, але й юридичну особу. Водночас слід взяти до уваги, що таке розуміння громадської організації відмінне від того, що міститься не лише в ч. 1
ст. 36 Конституції України, але й в ст. 1 Закону України «Про громадські
об’єднання», де зазначено, що засновниками та членами громадської організації
є лише фізичні особи. Але ця критеріальна ознака не дає можливості відмежувати громадську організацію від інших утворень, що об’єднують фізичних осіб. У
зв’язку з цим доцільно вказати, що Закон України «Про громадські об’єднання»
передбачає й іншу критеріальну ознаку громадської організації – неприбутковість. Проте слід визнати, що неприбутковість притаманна усім непідприємницьким товариствам, у тому числі утвореним за участю юридичних осіб чи
інших колективних суб’єктів. Але подібні типи утворень не можуть і не повинні
розглядатися як «громадські організації», що реалізують конституційне право
громадян України на свободу об’єднання, передбачене ст. 36 Конституції України.
Інакше кажучи, для відмежування громадських організацій від інших форм недержавних колективних утворень осіб має бути набір критеріальних ознак.
Не надає однозначного висновку щодо відмежування громадських організацій
від інших утворень, що об’єднують фізичних осіб, і ст. 2 Закону України «Про
громадські об’єднання», в якій наведено перелік утворень, які не вважаються громадськими об’єднаннями, а отже і громадськими організаціями. Серед них – саморегулівні організації та організації, які здійснюють професійне самоврядування, щодо яких у вітчизняній правовій науці і досі не визначено концептуальних
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засад їх статусу, відсутнє однозначне розуміння їх змісту, не прийнято базових законів, існують колізії в нормативному регулюванні їх діяльності. До того ж термін
«організація, яка здійснює професійне самоврядування» не отримав законодавчого визначення, а термін «саморегулівна організація» – загального визначення. Як
результат, неможливо з'ясувати співвідношення інституту організацій, що
здійснюють професійне самоврядування (за традицією їх називають палатами,
колегіями, національними асоціаціями тощо), з громадськими організаціями,
створеними за професійною ознакою (творчі спілки, громадські наукові організації тощо). На превеликий жаль, законодавець не з’ясував і правову пригоду
об’єднань, які були створені на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» і одержали статус саморегулівної відповідно до спеціального законодавства.
Прикладом таких організацій є всеукраїнські громадські організації, що об’єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 07
грудня 2001 р., і отримали як вже діючі громадські організації статус саморегулівної організації оцінювачів відповідно до вимог цього Закону (ст. 26)5.
Щодо терміна «громадське об’єднання», то, на наш погляд, він є невдалим,
механічним запозиченням зарубіжної термінології. Саме цей термін як загальний
закріплено на конституційному рівні в Данії (ст. 78), Нідерландах (ст. 8), Росії (ст.
30), тощо. Конституція України (ст. 36), як було зазначено, закладає фундамент
для позначень понять: об’єднання громадян як загальної категорії; політична
партія та громадська організація як її різновиди. Це так звана загально-правова
термінологія, яка є універсальною, оскільки становить мовний фундамент як для
законодавства, так і для вітчизняної юридичної науки. Відповідно до зазначеного
підходу назва Закону мала б адекватно відображати його зміст і предмет, а також
відповідати Конституції України.
На нашу думку, Закон мав би бути викладеним у формі двох законів. Перший
з них, враховуючи те, що право, яке охоплює коло проблем, пов’язаних із політичними партіями, відокремилося від права, що регулює діяльність об’єднань громадян загалом, повинен стосуватися лише реалізації конституційного права кожного (тобто громадян України, іноземців та осіб без громадянства) на свободу
об’єднання у громадські організації, що випливає зі змісту ст.36 Основного Закону України і мав би повністю відповідати її приписам. Другий мав би стосуватися неприбуткових об'єднань юридичних осіб приватного права (тобто
непідприємницьких товариств згідно термінології ст.83 ЦК України) з врахуванням європейських стандартів щодо створення сприятливих умов для розвитку неурядових організацій (далі – НУО), які систематизовані у Фундаментальних
принципах щодо статусу неурядових організацій в Європі, прийнятих у липні
2002 р.6, та у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
стосовно правового статусу неурядових організацій в Європі № СМ/Rec(2007)14,
прийнятої у жовтні 2007 р.7 Тут слід констатувати, що Комітет Міністрів на
підставі статті 15 «b» Статуту Ради Європи рекомендує державам-членам
(Україна є членом Ради Європи з листопада 1995 р.) керуватися в розробці національного законодавства, державній політиці та практиці стандартами (які називаються мінімальними), встановленими цією Рекомендацією.
За визначенням Рекомендації «термін «неурядові організації» включає в себе
добровільні самоврядні об’єднання або організації, створенні для реалізації некомерційних завдань їхніх засновників або членів. До них не належать політичні
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партії». Далі перераховані загальні принципи, які на думку Комітету Міністрів
Ради Європи мають визначати правовий статус неурядових організацій державчленів Ради Європи, серед них: 1) НУО включають об'єднання або організації,
створені як окремими особами (фізичними або юридичними), так і групами таких
осіб. Вони можуть мати або не мати членів; 2) НУО можуть бути як неформальними об'єднаннями або організаціями, так і об'єднаннями або організаціями, які
мають правосуб’єктність; 3) НУО можуть бути національними й міжнародними і
за складом, і за сферою діяльності; 4) НУО не підлягають управлінню з боку органів державної влади; 5) НУО не повинні розподіляти будь-який прибуток, що
може виникнути внаслідок їх діяльності, між своїми членами або засновниками,
але можуть використовувати цей прибуток для реалізації своїх завдань.
Привертає увагу і те, що терміни, якими НУО звичайно описується у
національному праві, як зазначається у розділі «Визначення» Фундаментальних
принципів можуть варіювати, однак вони охоплюють асоціації, благодійні заклади, фонди, некомерційні корпорації, товариства і довірчу власність в управлінні.
Вони не включають організації, що діють як політичні партії.
Якщо уважно проаналізувати Рекомендації та Фундаментальні принципи, то
можна побачити, що термін «неурядова організація» можна використовувати для
найменування будь-якого громадського формування, створеного окремими особами (фізичними і юридичними) та яке не має на меті одержання прибутку для його
наступного розподілу між учасниками. Такий доктринальний підхід, як було зазначено, характерний для цивільного права; нормативно він закріплений у ст. 85
ЦК України, яка має назву «Непідприємницькі товариства». Інакше кажучи, термін «неурядові організації» є синонімічним терміну «непідприємницькі товариства», який включає багато типів утворень, серед яких «громадські об’єднання».
Слід констатувати, що запровадження в Законі нового поняття «громадське
об’єднання», передбачивши можливість бути його учасниками та засновниками
для фізичних та юридичних осіб, є невдалим підходом через те, що не правильно
поєднувати в межах одного правового інституту різнорідні за своєю правовою
природою суб'єкти, які з одного боку засновуються фізичними особами шляхом
реалізації свого конституційного права на свободу об'єднання, а з іншого боку –
структурних утворень під такою ж назвою («громадські об'єднання»), що засновуються юридичними особами приватного права або з їх участю, правову природу яких навряд чи можна прирівнювати до правової природи передбачених конституційними приписами щодо об'єднань громадян. Поняття «юридичні особи»
використовується у цивільному та господарському праві з метою забезпечення
певних потреб господарювання та майнових відносин, а необхідність наділення
їх правосуб'єктністю у відносинах щодо права фізичних осіб на свободу об'єднання не є зрозумілою.
Сумнівним є формулювання, використане у преамбулі Закону, в якому йдеться про те, що «цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань».
Воно суттєво відрізняється від формулювання частини першої статті 36 Конституції України.
Нагадаємо, що загальновизнаним у законодавчій техніці є правило, згідно з
яким застосування у Конституції України та в законі неоднакової термінології при
регулюванні одного й того ж питання є небажаним. Проте вищенаведене форму-
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лювання преамбули по-іншому (ніж Конституція) визначає конституційне право
громадян України на свободу об'єднання.
Варто звернути увагу і на те, що Конституція України гарантує право громадян України (а не право кожного) на свободу об'єднання в громадські організації
(ч.1 ст.36). Це дещо відрізняється від положень закріплених у ст.20 Загальної декларації прав людини8, ст.22 Міжнародного пакту про громадські і політичні прав9,
ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в яких йдеться «про кожну людину» не залежно від того є вона громадянином держави, у якій
вона проживає, або ні10. Річ у тому, що в ст.36 Конституції України закріплено як
загальнолюдське право (право на свободу об'єднання у громадські організації),
так і право, притаманне тільки громадянам України (право на свободу об'єднання
в політичні партії).
Що ж стосується іноземців та осіб без громадянтсва, які перебувають в Україні на законних підставах, то вони відповідно до ст.26 Конституції України, ст.3
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянтсва» від 22
вересня 2011 р.11 користуються тими самими правами і свободами, а також несуть
такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Як підкреслювалось,
Основний Закон України не закладає конституційно-правової основи для наділення іноземців та осіб без громадянства правом на свободу об'єднання, незважаючи
на те, що це право їм забезпечується міжнародно-правовими зобов'язаннями, взятими на себе Україною. Натомість Законом України «Про громадські об'єднання»
передбачається, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років (ч.1 ст.7). В цьому випадку має місце відхилення від Конституції України, яка закладає фундамент для Закону України «Про громадські
об'єднання», який, зокрема, надає іноземцям та особам без громадянства можливість участі у діяльності громадських організацій, утворених для здійснення та
захисту прав і свобод, яких ці особи відповідно до Конституції та законів України
не мають. Так зазначені особи відповідно до п.5 ч.1 ст.21 Закону України «Про
громадські об'єднання» мають право через відповідну громадську організацію
проводити мирні зібрання. Втім згідно зі ч.1 ст.39 Конституції України можливість реалізації права на свободу мирних зібрань притаманна тільки громадянам України. Правда це дещо відрізняється від положень, закріплених у ст. 11
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій йдеться про
«кожну людину», але згідно з її ст. 16, держави у своєму національному законодавстві можуть встановлювати «обмеження на політичну діяльність іноземців».
Водночас слід наголосити на тому, що ст.36 Конституції України носіїв права на
свободу об'єднання чітко не окреслює. Більше того, містить суперечливі положення. Якщо у ч. 1 ст. 36 Конституції України встановлено, що тільки громадяни
України мають право на свободу об'єднання, то у ч. 4 цієї ж статті йдеться про те,
що «ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян
чи обмежений у правах за належністю чи неналежністю до політичних партій або
громадських організацій». У даному випадку термін «ніхто» є рівнозначний
терміну «кожний», тобто кожна або жодна людина (громадянин України, іноземці
та особи без громадянства). Все це є підставою для виникнення дискусії щодо безумовного віднесення права на свободу об'єднання до групи політичних прав, ад-
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же ст.36 Конституції України передбачає різноплановий підхід до визначення
носіїв цього права.
Із врахуванням викладеного, нам видається, можна запропонувати такий
варіант вирішення проблеми щодо носіїв права на свободу об'єднання: на рівні
Конституції України (ст. 36) виокремити носіїв права на свободу об'єднання в
політичні партії, якими є виключно громадяни України, та носіїв права на свободу об'єднання в громадські організації, якими можуть бути громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, що законно перебувають на території України
(тобто кожен). У протилежному випадку, Закон України «Про громадські об'єднання» в частині носіїв права на свободу об'єднання в громадські організації буде
продовжувати суперечити положенням Конституції України.
І нарешті, на сьогодні в українському законодавстві відсутнє поняття
«об'єднання громадян» у зв'язку з втратою чинності Закону України «Про
об'єднання громадян». Новий же Закон, відмовившись від терміну об'єднання
громадян, вводить нові терміни – «громадське об'єднання» як позначення загальної категорії, яка передбачає два типи утворень – громадські організації та громадські спілки. Тим самим конституційний підхід згідно якого дихотомічний
поділ категорії «об'єднання громадян» на політичні партії та громадські організації Законом було скасовано. Водночас залишились без змін норми Закону
України «Про політичні партії» від 5 квітня 2001 р., зокрема ст.2, яка і надалі дає
визначення поняття «політична партія» як окремого виду об'єднання громадян12.
І тут виникає проблема, яку доцільно вирішити шляхом наведення порядку з
термінологічним апаратом щодо об'єднань громадян, який внесе юридикотехнічну ясність в нормативний матеріал. При цьому дотримуючись нормативних
визначень, конституційний термін «об'єднання громадян», на наш погляд, слід
залишити для позначення об'єднань, утворених відповідно до ст.36 Конституції
України; термін «громадські організації» – для позначення об'єднань громадян,
які не є політичними партіями і основною метою яких не є одержання прибутку;
термін «громадські об'єднання» – для позначення неприбуткових об'єднань юридичних осіб приватного права. Такий підхід стане передумовою для дослідження
інших дискусійних проблем щодо розуміння сутності та змісту конституційного
права на свободу об'єднання.
1. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 // ВВР України. –
2013. – № 1. – Ст. 1. 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадські об'єднання» (щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських
об'єднань) (реєстр. № 3225 від 10.09.2013р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48234 3. Кудрявцев В.Н. Актуальные вопросы укрепления связи юридической науки и практики / В.Н. Кудрявцев // Советское государство и право. – 1985. – №2. – С.10. 4. Порівняльна таблиця до проекту
Закону України «Про громадські організації», реєстр №7262-1 від 01.11.2010р., внесений народними депутатами України Ю.Р. Мірошниченком, С.П. Подгорним, А.В. Шевченком, Ю.О. Литвином, Л.Ю. Оробцем, А.П. Пінчуком. (Друге читання) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: Д: /Documents / Законотворець / Tabl 7262.doc 5. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
від 07.12.2001р. // ВВР України, 2001. – №47. – Ст. 251. 6. Фундаментальні принципи
щодо статусу неурядових організацій в Європі (прийнято учасниками багатосторонньої
зустрічі, організованої Радою Європи). Страсбург, 05 липня 2002 р. // Юридичний
вісник України. – 2002. – № 50. 7. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам сто совно правового статусу неурядових організацій в Європі
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№ CM/Rec(2007)14[1] (Прийнято Комітетом Міністрів 1- жовтня на 1006-му засіданні
заступників Міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/994_937 8. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. //
Права людини (основні міжнародно-правові документи): Зб. док. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Наукова думка, 1989. – С.13. 9. Міжнародний пакт про громадські і
політичні права від 16 грудня 1966р. [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 11. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 // ВВР України. – 2012. – № 19-20. –
Ст. 179. 12. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. // ВВР
України. – 2001. –№ 23. – Ст. 118.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Розглянуто методологічні аспекти дослідження принципів системи забезпечення
національної безпеки України. Обґрунтовується, що саме принципи виступають центральним поняттям, основоположною ідеєю, що пронизує весь зміст методології та
субординує його.
Ключові слова: методологія, принципи, система забезпечення, національна безпека,
поняття, зміст.
Антонов В.А. Методология исследования принципов системы обеспечения национальной безопасности Украины
Рассмотрены методологические аспекты исследования принципов системы обеспечения национальной безопасности Украины. Обосновывается, что сами принципы
выступают центральным понятием, основополагающей идеей, которая пронизывает
все содержание методологии и координирует его.
Ключевые слова: методология, принципы, система обеспечения, национальная безопасность, понятия, содержание.
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 процесі пізнання дійсності знання, як свідчать сучасні дослідження, можуть
підводитися під деякі більш загальні знання, які називаються принципом, в результаті чого відбувається коригування досліджуваних знань, теоретична систематизація, або синтез-діалектичний висновок особливого роду1. У будь-якому випадку принцип накладається на знання, що опинилося у галузі його притяжіння і,
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так би мовити, розчиняється у них таким чином, що у результаті виникає нова
упорядкована спрямованість у розвитку теоретичних систем або нове діалектично синтезоване знання. Все це обумовлює особливість принципу, як особливого
гносеологічного феномену.
В процесі дослідження тих чи інших проблем системи забезпечення
національної безпеки, однією з найбільш актуальних постає питання правильного співвідношення теоретичного і емпіричного рівнів аналізу, їх інтерпретація з
метою отримання нового узагальнюючого знання стосовно предмету системи забезпечення національної безпеки.
З метою розв’язання проблем, пов’язаних із зміцненням системи забезпечення національної безпеки, необхідно використовувати в першу чергу, на наш погляд, і відповідну систему конкретних методологічних принципів дослідження.
Саме принципи можуть бути використані в процесі пізнання усіх предметних
сторін усієї сукупності державних органів (законодавчої, виконавчої та судової
влади), громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних єдиними цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, які
здійснюють узгоджену діяльність у межах чинного законодавства України.
Слід зазначити, що виходячи з позицій діалектичного матеріалізму, використовуючи, зокрема, діалектичний метод наукового пізнання, слід мати на увазі той
аспект, де йдеться мова безпосередньо не про природні процеси, що плинуть незалежно від волі і свідомості людини, а мова йде про людську діяльність, яка характеризується застосуванням – усвідомленим, неусвідомленим або частково
усвідомленим сприйняттям – відомих засобів і прийомів, розкриття сутності яких
має не тільки вузько наукове, але і важливе соціально-культурне значення.
Важливо підкреслити, що методологія виступаючи у якості «самопізнання»
науки не у всіх випадках являється філософською, і тому не усякий методологічний аналіз науки співпадає з її філософським аналізом2. Філософська проблематика виникає лише на відповідному теоретичному рівні методологічного
аналізу, коли на порядок денний ставиться питання щодо розв’язання корінних
філософських проблем відношення суб’єкта і об’єкта, форм знання до зовнішнього об’єктивного світу. Вирішення методологічних проблем науки опиняється в
самій безпосередній залежності від основної філософської позиції, вливаючись
або в кантівську «критику розуму», фіхтевське «науковчення», «вчення про
логічні основи науки» неокантиціанців, або методологію марксизму.
Методологію в цілому можна охарактеризувати, як систему певних наукових
теорій, керівних принципів, знарядь та засобів здійснення наукового аналізу в
процесі дослідження тих чи інших проблем3. Аналізуючи цей аспект, слід відзначити, що у змісті самої методології особливе місце посідають керівні принципи.
Саме принципи виступають центральним поняттям, основоположною ідеєю, що
пронизує весь зміст методології та субординує його. У межах теоретичного
пізнання, принципи означають вимогу розгортання самого змісту методології у
певну систему, де всі її положення логічно пов’язані між собою і випливають певним чином одне з одного. Будь-яка теоретична система у якості методології ґрунтується на принципах, пов’язаних між собою.
Принципи (від лат. principinni – начало, основа) – першопочаток, те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії, науки4. У простому мовному тлумаченні принцип представляє собою звичайне висловлювання, в структурі якого
не має і натяку на гносеологічні функції, які він виконує у процесі пізнання. І
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принципом певне знання виступає лише в залежності від способу своєї імплементації в пізнавальний процес, від ролі в якій воно виступає по відношенню до
інших знань.
В сучасній науковій методології марксизму міститься чітко сформульоване
діалектико-матеріалістичне розуміння принципів. Слід зазначити, що у найбільш
загальних рисах воно знайшло своє відображення у наступному: а) виведення
принципів із матеріальної субстанції дійсності, а не із мислення; вони істинні лише настільки, наскільки відповідають природі та історії; б) принципи не вихідний
пункт дослідження, а його завершальний результат. Іншими словами, вони так би
мовити, імплементують у свій зміст висновки наукового пізнання, котрі стали результатом діалектичного розвитку теорії та підтвердження на практиці.
Важливо зазначити і те, що методологія сьогодні виступає особливою галуззю теоретичних знань. На цей важливий для науки та пізнання аспект звертали
свою увагу відомі радянські вчені (Б.М. Кедров, Л.В. Копнін, Т. Котарбинський,
В. Добріянов, Н. Стефанов, В.О. Лекторський, В.С. Швирев та ін.), які прийшли
до висновку, що сучасна наукова методологія створює систему принципів
декількох рівнів, кожний з яких включає у свій зміст сукупність принципів певного ступеня узагальнення.
Так, наприклад, Т. Котарбинський поділяє методологію на загальну і спеціальну, виокремлюючи у ній епістемологію, яка вивчає науку як таку або окремі науки5. Інший вчений М. Стефанов вважає за доцільне виділяти три рівні методології: загальну, приватну, власну6. Досить цікаве бачення цієї проблематики ми
спостерігаємо у дослідженнях В.С. Добріянова, який розглядаючи методологію і
зокрема її структуру, виділяє чотири рівні методологічних принципів7. Не вдаючись у поглиблений аналіз вищезазначених рівнів методологічних принципів, необхідно лише зазначити те, що запропоновані системи тих чи інших рівнів, носять суто описовий характер та не претендують на виявлення їх динаміки. І по
своїй суті, зазначені рівні методологічних принципів відображають лише статику
методології. Між тим, слід зазначити, що у процесі пізнання практики між тими
чи іншими рівнями принципів встановлюються рухливі, динамічні зв’язки: загально філософські, загальнонаукові, спеціальні принципи, які взаємодіють між
собою.
Саме виходячи із такого сприйняття методології, необхідно, на наш погляд, і
розглядати основні принципи системи забезпечення національної безпеки України. Аналізуючи цей аспект, слід відзначити, що в сучасних наукових
дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, ця проблема не отримала
свого належного висвітлення. Так, в дослідженнях українських вчених Г.П. Ситника, В.М. Олуйка, М.П. Вовринчука, незначна увага приділяється лише окремими фрагментам цієї важливої та актуальної проблематики. Зокрема, аналізуючи
принципи, функції та критерії ефективності державного управління національною безпекою, вчені на підставі аналізу основних положень чинного законодавства і значної кількості наукової літератури формують низку принципів, реалізація яких на практиці виступає необхідною умовою забезпечення національної безпеки України. Поряд із цим, також зазначається, що дослідження принципів організації та функціонування державного управління національною безпекою має стати темою окремого і досить значного дослідження8. Беручи до уваги
вище зазначене, є підстави стверджувати, що зазначені нами автори не запропонували певної систематизації принципів організації та функціонування державно-
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го управління національною безпекою України. Саме відсутність методологічного підґрунтя у дослідженні цієї проблематики фактично призводить до певних
складнощів в процесі систематизації зазначених принципів.
Інший відомий український вчений В.А. Ліпкан, досліджуючи теоретичні основи та елементи національної безпеки України також приділяє певну увагу
принципам побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки. Зазначений автор, аналізуючи цей аспект звертає увагу на те, що побудова
системи забезпечення національної безпеки має відбуватись на науковій основі,
згідно з основоположними началами її функціонування, а тому слід вести мову
про необхідність окреслення принципів такої побудови9. Поряд із цим, вчений веде мову і про використання принципів забезпечення функціонування системи забезпечення національної безпеки10.
Піддаючи науковому аналізу ці бачення українського вченого, слід зазначити,
що у першому та другому випадках наголос робиться в основному не на систематизацію самих принципів, а лише на їх перелік та неповну характеристику, що ще
раз засвідчує про відсутність у підходах відповідної методології.
Аналогічне сприйняття принципів ми спо стерігаємо у дослідженні українських вчених О. Дзьобаня та О. Сосніна. Зокрема, вчені, аналізуючи методологічне підґрунтя національної безпеки України, звертають увагу в основному на
системний підхід, де виокремлюють низку певних принципів, які на їхній погляд,
певним чином дублюють, доповнюють основні принципи, інші мають більше
вузьку, специфічну спрямованість і сферу застосування11.
Досить відомий російський вчений А.В. Возженіков, розглядаючи методологію комплексного дослідження національної безпеки зазначає, що для вирішення проблем щодо зміцнення національної безпеки необхідно використовувати
конкретні методологічні принципи дослідження, які можуть бути використані при
пізнанні усіх предметних сторін об’єкта – суспільно-політичних процесів, які
відображають розвиток і стан національної безпеки12.
Російський вчений також вважає, що системний підхід, як один із принципів
методології сучасних соціальних досліджень, надає можливість дослідникам проблематики національної безпеки реалізувати в процесі самого дослідження
діалектичний метод. В подальшому своєму дослідженні зазначений автор
здійснює аналіз відповідних принципів, які, на його погляд, деталізують та розвивають ті чи інші положення діалектичного методу.
Таким чином, проведений нами науковий аналіз різних точок зору як
російських, так і українських вчених щодо визначення та класифікації принципів
системи забезпечення національної безпеки дає певні підстави стверджувати, що
у цих баченнях немає особливих розбіжностей на сам предмет дослідження.
Більше того, як російські, такі українські вчені вважають, що саме системний
підхід як один із принципів методології соціальних досліджень надає можливість
встановити діалектичний зв’язок між чинниками, що детермінують безпеку особистості, суспільства і держави та виявити ступінь їхньої сталості та мінливості
під впливом соціальної дійсності.
1. Демин В.Н. Принципы материалистической диалектики в научном познании / Демин В.Н. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – С. 20. 2. Лекторский В.А. Методологический анализ науки (типы и уровни) / В.А. Лекторский, В.С. Швырев // Философия, методология, наука. – М., 1972. – С. 13. 3. Філософський енциклопедичний словник. – К.:
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Абрис, 2002. – С. 138. 4. Стефанов Н. Теория и метод в общественных науках / Стефанов Н. – М., 1967. – С. 519. 5. Котарбинський Т. Избранные произведения / Котарбинський Т. – М., 1963. – С. 610. 6. Стефанов Н. Цит. работа. – С. 160. 7. Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания / Добриянов В.С. –
М., 1969. – С. 204-206. 8. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика:
навч. посіб. / Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вовринчук М.П. / за заг ред. Г.П. Ситника. –
Хмельницький, Київ: Кондор, 2007. – С. 213. 9. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: монографія / Ліпкан В.А. – К.: Текст, 2003. –
С. 398. 10. Там само. – С. 400. 11. Дзьобань О. Теоретичні основи національної безпеки
України: навч. посіб. / О. Дзьобань, О. Соснин. – К.: Освіта України, 2009. – С. 97.
12. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и
политика обеспечения / Возжеников А.В. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 10.
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В. М. ЮРАХ

ПРО ПЕРСПЕКТИВУ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА СТОСОВНО
ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Розглянуто перспективу кодифікації законодавства стосовно фінансування виборчого процесу. Здійснено структурно-функціональний аналіз фінансування виборчого
процесу. Запропоновано: унормувати пропорцію фінансування утримання обраних депутатів та витрат на їх обрання у співвідношенні 1:4; здійснити розподіл фінансових
потреб бюджету в рік виборів на дві частини, а ці частини на елементи; передання
техніки, яка використовувалася у виборчих компаніях навчальним закладам.
Ключові слова: кодифікація, виборчий процес, виборче коло, фінансування, бюджет.
Юрах В.М. О перспективе кодификации законодательства относительно финансировании избирательного процесса
Рассмотрена перспектива кодификации законодательства относительно финансирования избирательного процесса. Произведен структурно-функциональный анализ
финансирования избирательного процесса. Предложено: нормировать пропорцию финансирования содержания избранных депутатов и расходов на их избрание в соотношении 1:4; осуществить распределение финансовых потребностей бюджета в год выборов на две части, а эти части на элементы; передавать технику, которая использовалась в избирательных компаниях учебным заведениям.
Ключевые слова: кодификация, избирательный процесс, избирательный цикл, финансирование, бюджет.
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© ЮРАХ Віталій Михайлович – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира
Винниченка
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cedures (transfer of the technical devices), which is used in election campaigns to the educational institutions.
Key words: codification, the electoral process, electoral cycle, funding, budget.

У разі якщо кандидат, який бере участь у виборчому процесі, має перевагу в
матеріальних ресурсах і фінансах, немає сумніву в порушенні принципу рівних
політичних можливостей. Крім цього, сам порядок залучення коштів та їх
кількість впливають на проведення демократичних виборів.
Раніше проведений систематичний аналіз фінансового забезпечення підготовки і проведення виборів вказує на необхідність дотримання порядку складання,
розгляду та затвердження кошторисів надання послуг1, проте для ефективного
вжиття заходів щодо дотримання демократичних принципів потрібно застосувати
також структурно-функціональний аналіз.
Дослідженням проблем виборчого законодавства в Україні займалося чимало
науковців, серед яких Ф. Бурчак, С. Ківалов, В. Копейчіков, В. Кравченко, Л. Кривенко, М. Орзіх, В. Погорілко, А. Селіванов, В. Тацій, Ю. Тодика, О. Тодика,
О. Фріцкій, Ю. Шемшученко та ін.
Потребу врегулювання законодавства стосовно фінансування виборчого процесу досліджували В. Земніус, Д. Ковриженко, С. Кальченко, В. Ковальський,
В. Ковтунець, Р. Князевич, І. Маєвська, О.Совгиря, М. Ставнійчук, В. Тихий,
В. Шаповал, та ін.
Більшість відомих автору науковців в працях, присвячених фінансуванню виборчого процесу не використовували структурно-функціональний аналіз. Автор
ставить за мету в цій публікації аргументувати та запропонувати метод врегулювання суспільних відносин, який передбачає перспективу кодифікації законодавства стосовно фінансування виборчого процесу.
На 52-му пленарному засіданні (Страсбург, 2011 р.), з грифом «обмеження доступу конфіденційно», GRECO розглянув «Оціночний звіт по Україні. Прозорість
фінансування партій». За підсумками вказаного вище третього раунду оцінювання було рекомендовано Україні таке:
«І. гармонізувати вимоги до фінансування виборчої кампанії,що містяться у
Законі України «Про вибори народних депутатів України»,Законі України «Про
вибори Президента України» й Законі України «Про вибори депутатів Верховної
ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських
голів ».(пункт 76);
ІІ. знайти спосіб, аби гарантувати, що вимоги виборчого законодавства щодо
прозорості не можна оминути шляхом опосередкованих пожертв до виборчих
фондів через «власні кошти» партій і кандидатів або пожертв, що не проходять
через виборчі фонди,в т.ч.фінансування третіми сторонами та внесків у натуральній формі.(пункт 78);
ІІІ. (і)забезпечити легкий доступ громадськості до повних звітів про фінансування агітаційної діяльності під час усіх виборів протягом встановленого законом
терміну; та (іі) розглянути способи оприлюднення інформації про фінансування
виборчих кампаній, яке передує початку виборчого процесу (наприклад, шляхом
проміжного звітування).(пункт 79);
IV. ухвалити чіткі та послідовні закони щодо поточного фінансування партій,
які б відповідали стандартам прозорості, що встановлені виборчим законодавством,зокрема вимагали використання банківської системи з метою створення можливості для відстеження партійних прибутків).(пункт 81)»2.
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Для розуміння позиції європейських колег звернемо увагу на методологічні
засади з допомоги у проведенні виборів, а саме на зображене нижче структурнофункціональне вираження у виборчому колі (див. мал. 1)3.

Мал.1. Виборче коло

Варто звернути увагу, що в другій частині малюнку зосереджено всю логіку
кодифікації законодавства стосовно фінансування виборчого процесу.
Оскільки перший пункт «розробка бюджету фінансування та асигнування»
вказаний у другому розділі виборчого кола, порівняємо утримання Парламенту
Європейського співтовариства і Верховної Ради України та витрат на проведення
виборів (див. мал. 2 та мал. 3).
Автор не має економічної світи, проте навіть з відсутністю спеціальних знань
можна звернути увагу на чималу диспропорцію фінансування утримання обраних
депутатів та витрат на їх обрання. Якщо у Європейському Співтоваристві
співвідношення цих витрат складає 1:3,7 то в Україні 1:1,2.
Наступний пункт «календар виборів та підбір персоналу» цікаво тлумачать
фахівці з Національного демократичного інституту з міжнародних справ (National
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Мал. 2. Фінансування на утримання Парламенту Європейського
співтовариства та витрат на проведення виборів4.

Мал. 3. Фінансування на утримання Верховної Ради України
та витрат на проведення виборів 5

111

Держава і право • Випуск 62

112
Стратегічне планування
та виконання
Деталі /
показники

Перепони /
Проблеми

Складання бюджету;
Субсидіювання
та фінансування;
Планування часу;
Людські і матеріальні ресурси;
Планування програми та виконання;

Закупівля:
Необхідних речей;
Передбачити витрати:
Транспорт,
інфраструктура,
вага, крихкість,
шкода
Охорона документів та менш
важливого інвентарю

Допомога виборцям
Тип допомоги

Переваги / цілі

Ризики

Слабке планування, недоліки в
координації, некомпетентне
керівництво

Технічні пристрої (планування
бюджету/часу);
Оперативне
виділення коштів
із застав;
Розвиток потенціалу та навчання;
Застосування перевіреної практики;
План дій у надзвичайних обставинах

Ніяких непередбачених затримок;
Вчасне фінансування;
Ніяких запитів
на фінансування
в останню хвилину;
Вчасна виплата
зар.плати, для
уникнення
страйків;
Команда має бути укомплектована і навчена вчасно.
Матеріали мають бути виготовлені і доставлені вчасно

Кількість виборців, місце голосування, матеріали та відділ
забезпечення
(звідси і весь бюджет) невірно
розраховані;
Неправильно вирахуваний час
для кожної
стадії;
Політичні затримки, пізнє
прийняття законів,
вступ/вихід
партій з політ перегонів;
Агітація визнається нечесною

Вплив постачальників чи
спонсорів
Пізня закупівля
матеріалів, чи
матеріалів іншої
спеціалізації,
складність в
транспортуванні;
Неврахування
особливостей матеріалів при їх
транспортуванні;
Невірна к-ть матеріалів відправлена в неправильне місце

Консультація з
розробки ефективних фінансових та матеріальних закупівель
Каталог цін;
Перевірка матеріалів;
Охорона;
Планування системи поставки та
перевезень

Вкладення
коштів в високоякісні матеріали
(бюлетені) та забезпечення доставки матеріалів;
Застосування
найкращого
досвіду;
Впевнитись в
якості та охороні
матеріалів

Затримки коштів
Некваліфікація
може порушити
систему
корупція

Таб. 1. Заходи, які сприяють виборчому процесу,

Democratic Institute for international Affairs), Кенія: «докладний календар виборів
розроблений ЦВК має обговорюватися з громадськістю, з метою дізнатись, як вона ставиться до його ключових елементів. Спостерігачі відіграють ключову роль
в цьому процесі, яка полягає в документуванні факту закупівлі достатньої
кількості матеріалів і найму персоналу, дотриманні закупівельних процедур, та
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виділення до статніх ре Комплексний підхід
сурсів для участі у виборах.
Закон в цій країні вимагає,
щоб імена найнятого персоДоступність
Прозорість
Стійкість
налу, голови і службовців
Рівні можливості Забезпечення
Забезпечення маповинні бути направлені з
агітації
відкритого та про- теріалів, заполітичних партій мінімум
Гендерний базорого доступу до купівля
за 14 днів до їх призначення.
ланс
матеріалів виздійснюється в заЦе дає сторонам можливість
Рівна зар. плата / борів
лежності від пооскаржити будь-яке признаумови
Відкриті списки треб та витрат
чення»6.
працівників ЦВК Доручати роботу
Доцільно ре алізувати
перевіреному персоналу
фінансову потребу бюджету
Підтримувати
в рік виборів двома частинадружню атмосфеми: одна – на покриття руру
тинних експлуатаційних виВести облік всім
т рат для функціонування
операціям
Зберігати в архіві структури ЦВК, друга – покриття конкретних витрат,
всі матеріали
пов’язаних з організацією
витрат (тобто фіксовані та
змінні витрати). Бюджет також може бути розділений
на елементи, які відносяться
до основної діяльності (реєст рації голосів, просвіти
виборців,
операцій
на
місцях) або підрозділів ЦВК
(проведення
операцій,
суспільної інформації та
інфор маційно-про па ган дистської, політичних по слуг сторонніх організацій
тощо) або навіть можна
створити їх комбінацію.
І наостанок, про «матеріально-технічне забезпечення і охорону». Яскравим
прикладом для цього пункту
є те, що «під час виборчої
кампанії 2012 року неефективно витрачено 955,3 млн.
та можливі ризики
грн., оскільки, за даними
ЦВК, отримані відеоматеріали практично не використовувалися. Враховуючи те,
що застосування відеоспостереження під час наступних виборчих кампаній або в
будь-який інший спосіб чинним законодавством не передбачено, подальша доля
даної системи залишається не визначеною. На сьогодні її технічні компоненти
вартістю 195,9 млн. грн. передані на зберігання до місцевих державних
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адміністрацій»7.

Разом з тим майже ніде у світі трансляції з виборчих дільниць не
ведуться. Європейські спостерігачі відзначили корисність таких нововведень, але
в себе вирішили їх не використовувати8. Планувалося використовувати камери з
виборчих дільниць для забезпечення додаткової безпеки в містах України або
встановлювати в школах9.
Потрібно також вказати на позитивний досвід іноземних колег про порядок
транспортування виборчих бюлетенів і інших матеріалів до центрів підрахунку
голосів виборців(count centre) 10.
Крім того, необхідно враховувати, що характер виборчого матеріалу впливає
на використання транспортних механізмів, які потрібні для відповідного виду
операції (див.таб. 1).
Підсумовуючи викладене вище, спробуємо запропонувати таке:
По-перше, необхідно законодавчо унормувати пропорцію фінансування утримання обраних депутатів та витрат на їх обрання, доцільно у співввідношенні 1:4.
По-друге, пропонуємо здійснити розподіл фінансових потреб бюджету в рік
виборів на дві частини: одна – покриття рутинних експлуатаційних витрат для
функціонування структури ЦВК, друга – покриття конкретних витрат, пов’язаних
з організацією витрат (тобто фіксовані та змінні витрати), а далі ці частини на
елементи.
По-третє, з метою прискорення виконання соціальних ініціатив Президента
України «Діти – майбутнє України»11 передати та встановити системи відеоспостереження, які використовувалися у виборчій компанії 2012 на дільницях, в навчальних закладах та в подальшому передбачити передання техніки, яка використовувалася у виборчих компаніях навчальним закладам.
1. Закон України «Про вибори Президента України»: Коментар / за заг. ред. проф.
С.В. Ківалова і М.О. Баймуратова – Одеса: Юридична література, 2004. – 488 с. – 217 c.
2. Третій раунд оцінювання. Проект. Оціночний звіт по Україні. Прозорість фінансування партій. (Тема II) Для затвердження GRECO на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17–21 жовтня 2011 р.) // GRECO Secretariat Council of Europe – 30 р. – р. 29 [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу: 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. Рада – кошторис – Цього року Верховна Рада може коштувати українцям півтора мільярда гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1550018-cogo-roku-verhovna-rada-mozhekoshtuvati-ukrayincyam-pivtora-milyarda-griven (14.09.2013;.Рахунок за перевибори Економічна правда [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу: 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. Рахункова палата України. Розглянуто Колегією Рахункової палати 09.07.2013.Чергові вибори – невиправдані трати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/ control/main/uk/publish/article/16742207(17.09.2013). 8. Голосування на камеру // Законодавча влада. – 2012. – № 33. – С. 10. 9. Система відеоспостереження на виборчих дільницях себе не виправдала – Стрічка новин Харкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uanews.kharkiv.ua/society/2013/09/10/20110.html (18.09.2013). 10. Handbook for
polling station staff. Supporting a UK Parliamentary election // The Electoral Commission,
2010 – London – 51 р. – р. 19. 11. Доручення Президента України. Офіційне представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15914.html (18.09.2013).
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О. О. ГАЛУС

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ
Досліджуються основні міжнародно-правові акти в сфері безпосереднього народовладдя, до яких належать документи універсального та регіонального характеру. Вказується на актуальність використання для регулювання національних процедур безпосереднього народовладдя рекомендаційних міжнародних актів. Досліджується питання дотримання міжнародних стандартів безпосереднього народовладдя через міжнародний організаційно-правовим механізм. Автор вказує, що Україна входить до
всесвітньої та європейської системи захисту прав людини, беручи участь не тільки у
розробці міжнародно-правових актів з прав людини, але й у роботі контрольних і правозахисних органів ООН і Ради Європи. Обґрунтовується думка, що на сучасному етапі
Україна досягла певного рівня відповідності національного законодавства, що регулює
основні форми безпосереднього народовладдя, міжнародним стандартам.
Ключові слова: безпосереднє народовладдя, міжнародно-правові стандарти,
міжнародно-правовий акт, рекомендаційні міжнародно-правові акти, міжнародний
організаційно-правовий механізм.
Галус Е.А. Международно-правовые стандарты напосредственного народовластия
Исследуются основные международно-правовые акты в сфере непосредственного
народовластия, к которым относятся документы универсального и регионального характера. Указывается на актуальность использования для регулирования национальных процедур непосредственного народовластия рекомендательных международных
актов. Исследуется вопрос соблюдения международных стандартов непосредственного народовластия через международный организационно-правовой механизм. Автор
указывает, что Украина входит во всемирную и европейскую систему защиты прав человека, принимая участие не только в разработке международных документов по правам человека, но и в работе контрольных и правозащитных органов ООН и Совета Европы. Обосновывается мнение, что на современном этапе Украина достигла определенного уровня соответствия национального законодательства, регулирующего основные формы непосредственного народовластия, международным стандартам.
Ключевые слова: непосредственное народовластие, международно-правовые
стандарты, международно-правовой акт, рекомендательные международно-правовые акты, международный организационно-правовой механизм.
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 democracy. 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 supervisory and human rights bodies of the UNO and CE. An idea is grounded, that on the modern
ГАЛУС Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету
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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, recommendation international acts, international organizational and legal mechanism.

Останніми роками активізувалися процеси вступу України в ряд міжнародних
організацій, важливим кроком на шляху якого є приведення законодавства України до міжнародних стандартів прав людини, в першу чергу тих, що стосуються безпосереднього народовладдя. Однією з особливостей політичних прав і свобод громадян України є високий ступінь їх гарантованості не лише на національному, а й на міжнародному рівні. При цьому рівень гарантованості політичних
прав постійно піддається моніторингу з боку впливових міжнародних організацій
(ООН, ЄС, Рада Європи, ПАРЄ та ін.) і свідчить про рівень демократії в Україні.
Проблему міжнародних стандартів безпосереднього народовладдя (демократії) та його окремих форм досліджували ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Б. Бабін, М. Буроменський, О. В. Васьковська, Ю. Б. Ключковський,
М. І. Ставнійчук, В. М. Шаповал та інші.
Під міжнародно-правовими стандартами демократії розуміють закріплені у
міжнародному праві юридичні зобов’язання, авторитетно підтримувані орієнтири
соціального і політичного розвитк1. При цьому, стандарти – це «нормативний
мінімум», відступати від якого держава може тільки у формі його перевищення
або конкретизації2.
Міжнародні стандарти безпосереднього народовладдя формулюються в низці
міжнародно-правових документів. Можна погодитися з позицією Б. Бабіна, який
розглядає ознаки міжнародних документів, які є джерелом виборчого права, та застосувати дані ознаки до джерел права, які регулюють форми безпосереднього
народовладдя взагалі. Міжнародні документи можна вважати джерелом конституційного права у таких випадках: якщо відповідний міжнародний акт є ратифікованим Україною та стає таким чином частиною національного законодавства; якщо у національному законодавстві про форми безпосереднього народовладдя передбачена можливість застосування статусу, процедур або стандартів, урегульованих міжнародними документами; якщо відповідні міжнародні документи регулюють відносини безпосереднього народовладдя з міжнародним або іноземним
елементом, які не можуть бути передбачені національним законодавством (наприклад, щодо порядку призначення та відрядження в Україну міжнародних спостерігачів)3.
Міжнародні джерела можна класифікувати на: загальні (ухвалюються для всіх
членів міждержавного об’єднання); субрегіональні (ухвалюються для декількох
країн об’єднання, наприклад, для держав – членів Ради Європи з числа колишніх
радянських республік); конкретизовані (ухвалюються для конкретної держави –
члена об’єднання, наприклад Рекомендації ОБСЄ № 192 (2006) «Про місцеві і
регіональні вибори в Україні, спостереження за якими проводилося 26 березня
2006 р.» від 1 червня 2006 р.); двосторонні (ухвалюються між міждержавними
об’єднаннями та державою, яка входить до такого об’єднання)4.
До числа основних документів, в яких знайшли втілення міжнародні стандарти безпосереднього народовладдя, належать Загальна декларація прав людини
1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.
Відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., ко-
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жен чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен сумлінно виконуватися (ст. 26); учасник не може посилатися на положення внутрішнього права
як на виправдання невиконання ним договору (ст. 27); разом з текстом міжнародного договору може враховуватися практика його застосування та тлумачення за
згодою сторін (п. 3 ст. 315.
Основа захисту прав людини була закладена прийняттям і проголошенням Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. у Парижі Загальної декларації прав
людини як стандарту, завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи
і всі держави через сприяння повазі цих прав і свобод та забезпечення, шляхом
національних і міжнародних прогресивних заходів, їх загального й ефективного
визнання і здійснення (Преамбула)6. Декларація стала стандартом демократії,
еталоном для розробки і прийняття численних конвенцій з прав людини, а також
конституцій більшості демократичних держав. У цьому комплексному документі
універсального характеру вперше в історії було встановлено розгорнутий перелік
(мінімальний каталог) основних прав і свобод людини, що підлягають дотриманню в усьому світі, погоджено юридичний зміст цих прав і свобод та законні випадки їх допустимих обмежень.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Загальної декларації прав людини, кожна людина має
право брати участь в управлінні своєю державою безпосередньо чи за посередництвом вільно обраних представників. Це положення розвивається у ч. 2 ст. 21:
кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні; ч. 3:
воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна знаходити вираження в періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися при
загальному і рівному виборчому праві, шляхом таємного голосування або ж за допомогою інших рівнозначних форм, що забезпечують свободу голосування.
Відповідно до ст. 20 Декларації, кожна людина має право на свободу мирних
зборів і асоціацій (ч. 1); ніхто не може бути примушений вступати в яку-небудь
асоціацію (ч. 2).
У другому розділі Конституції України всі вищенаведені положення Загальної
декларації прав людини не тільки знайшли своє ємне відображення, але й розширені й конкретизовані. Це стосується права на об’єднання («асоціації» в термінології Декларації), втіленого у ст. 36 Конституції України; права брати участь в
управлінні державними справами, виборчих прав, рівного права доступу до державної служби (ст. 38); права на мирні збори (ст. 39). Крім цього мінімального переліку, започаткованого Загальною декларацією, в Україні на конституційному
рівні закріплене політичне право громадян брати участь у референдумі, право на
звернення до органів публічної влади, їх посадових і службових осіб.
На положеннях Загальної декларації прав людини ґрунтується обов’язковий
для держав Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 р.7 Міжнародний пакт поряд з правами дотримуватися своїх думок і на свободу інформації, гарантує такі політичні права, що
вже стали класичними: визнається право на мирні збори (ст. 21); кожна людина
має право на свободу асоціації з іншими (ст. 22); право брати участь у веденні
державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників, голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах (ст. 25).
Положення Міжнародного пакту, що стосується права на мирні збори (ст. 21)
і права на свободу асоціації (ч. 2 ст. 22) вказують на можливість законних обмежень закріплюваних в цих статтях прав, якщо вони необхідні в демократичному
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суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, суспільного порядку,
охорони здоров’я і моральності населення чи захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 25 Пакту, кожен громадянин повинен мати без дискримінації
і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні
державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, що
проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують вільне волевиявлення виборців; в) допускатися у своїй
країні на загальних умовах рівності до державної служби.
В рамках ООН розроблені також інші специфічні документи стосовно основних політичних прав. У 1952 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію
про політичні права жінок (набрала чинності 1954 р.), в якій визнається, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо чи
за посередництвом вільно обраних представників і право рівного доступу до державної служби у своїй країні, а також виражається прагнення зрівняти положення чоловіків і жінок відносно володіння і користування політичними правами
(Преамбула)8.
Окремо варто відзначити положення Міжнародної конвенції про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації (затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї
2106(XX) від 21 грудня 1965 р., вступила в дію 4 січня 1969 р.) у ст. 5 якої всі держави-учасниці зобов’язуються заборонити та ліквідувати расову дискримінацію у
всіх її формах та забезпечити рівноправність перед законом кожного громадянина будь-якої раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження9.
Поряд із універсальним міжнародно-правовими актами, існують регіональні
міжнародно-правові акти, у тому числі і ті, які містять міжнародні стандарти безпосереднього народовладдя. До них слід відносити акти Ради Європи, насамперед Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод 1950 р.
(підписана Україною 9 грудня 1995 р.; ратифікована Україною 17 липня
1997 р.)10; документи Наради (нині – Організації) з безпеки та співробітництва в
Європі; документи Співдружності Незалежних Держав.
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р. була ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 р.
З цього часу для Української держави відкрився доступ до досвіду європейських
держав у сфері утвердження принципів безпосереднього народовладдя, забезпечення і захисту громадянських та політичних прав людини. Україна визнала
обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях,
що стосуються тлумачення і застосування Конвенції, і громадяни України отримали право на звернення до Європейського Суду з прав людини та інших правозахисних структур Ради Європи.
Порівняно із Загальною декларацією прав людини і Міжнародним пактом про
громадянські та політичні права, Європейська конвенція містить менший перелік
прав громадян у політичній сфері: у ст. 11 Конвенція гарантує лише право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими.
Список прав, які гарантуються Конвенцією, розширений додатковими протоколами до неї з різних напрямків співробітництва. З них тільки Протокол № 1
(прийнятий 1952 р., набрав чинності 1954 р.) доповнює передбачених Конвенцією перелік політичних прав громадян: зобов’язанням держав – учасниць
Конвенції проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного
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голосування в таких умовах, що забезпечать вільне волевиявлення народу у виборі законодавчої влади (ст. 3 Протоколу)11.
Положення статті викладені не як правомочності громадян з активного і пасивного виборчого права, а як зобов’язання держави забезпечити проведення таких виборів. Також положення цієї статті поширюються тільки на вибори органів
законодавчої влади і не стосуються виборів глави держави, місцевих виборів.
Багато політичних прав не передбачених в Європейській конвенції випливають з рішень Європейського суду. Європейський суд створив на базі Конвенції
прецедентне право, що вважається обов’язковим для національних судів держав
– учасниць Конвенції.
Україна є державою з романо-германською системою права, тоді як право
Європейського суду – прецедентне. Останнім часом усе частіше вказується на те,
що суди України мають застосовувати у своїх рішеннях не тільки норми Європейської конвенції, а й рішення Європейського суду з прав людини, в яких дається
тлумачення Конвенції. Верховна Рада України 23 лютого 2006 р. прийняла Закон
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини», в ст. 17 якого передбачено, що суди застосовують при розгляді
справ Конвенцію та практику Суду як джерело права12.
Важливим міжнародно-правовим актом, який передбачає форми місцевого народовладдя виступає Європейська хартія місцевого самоврядування, прийнята
Радою Європи 15 жовтня 1985 р. та ратифікована Україною 15 липня 1997 р.13 Частина 2 ст. 3 Хартії передбачає, що місцеве самоврядування здійснюється радами
або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права. У ст. 5 передбачається обов’язкове
проведення референдуму або інше з’ясування думки місцевої громади при зміні
територіальних кордонів органів місцевого самоврядування.
На розвиток форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні прийнятий Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про
право участі у справах місцевого органу влади від 16 листопада 2009 р., у якому
наголошено, що держави-сторони в рамках своєї юрисдикції повинні забезпечувати кожному право участі у справах місцевого органу влади14. Зокрема,
закріплюється активне та пасивне виборче право, гарантії реалізації права участі
в управлінні місцевими справами та конкретні засоби здійснення такого права
участі (процеси залучення людей, які включають консультаційні процеси, місцеві
референдуми та звернення; процедури доступу до офіційних документів; механізми і процедури розгляду скарг і пропозицій та реагування на них тощо).
Актуальним є використання для регулювання національних процедур
здійснення форм безпосереднього народовладдя рекомендаційних міжнародних
актів, які не є обов’язковими для виконання державами. До них належать як
відповідні міжнародні стандарти, так і рекомендації міжнародних організацій. Ці
акти можуть регулювати правовідносини або шляхом їх урахування та імплементації у національному законодавстві, або через їх використання як відповідної
правової доктрини адміністративними судами при вирішенні спорів15.
Б. Бабін виділяє три міждержавні системи, нормативні акти яких є для нашої
держави вирішальними, – ОБСЄ, Рада Європи та Європейський Союз. Суб’єктом
ухвалення таких актів можуть бути як з наведених міжнародних організацій, так
і її структурний підрозділ (зокрема, Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ), або спеціально утворена міжорганізаційна структура (така як
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Венеціанська комісія) або окремий експерт (спостерігач, експертна комісія), що
отримали відповідний мандат від організації16.
За формою ці джерела можуть мати характер класичних міждержавних угод,
рішень органів міжнародних організацій, висновків та рекомендацій країнам. Наприклад, щодо виборів є Спільний висновок Європейської Комісії «За демократію
через право» (Венеціанська комісія) та Організації з безпеки та співробітництва в
Європі / Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини N 635 від 17
жовтня 2011 року щодо законопроекту «Про вибори народних депутатів України»17. Розробці і роз’ясненню загальних європейських демократичних стандартів щодо підготовки і проведення референдумів присвячені два документи
Комісії – «Керівні принципи для конституційних референдумів на національному
рівні» (Guidelines for Constitutional Referendum at National Level, 2001 р.) та
«Керівні принципи проведення референдумів» (Guidelines on the Holding of
Referendums, 2006 р.)18.
Водночас в контексті регулювання форм безпосереднього народовладдя вкрай
важливу роль відіграють такі міжнародні програми, як Декларація і програма виховання громадян в дусі демократії, яке ґрунтується на усвідомленні ними власних прав та обов’язків, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 6 травня
1999 р.19 Правова природа таких програм є невизначеною. Особливе значення для
процесу євроінтеграції України має План дій «Україна – Європейський Союз»,
ухвалений 12 лютого 2005 р. Крім того, для програмного узгодження правової роботи в рамках міждержавних утворень можуть ухвалюватися модельні закони та
кодекси20 (наприклад, кодекс належної практики у виборчих справах21).
Міжнародне право не містить спеціальних вимог до порядку розроблення, ухвалення та виконання подібних міжнародних програмних документів, тому порядок узгодження та реалізації, фінансування та контролю за виконанням для кожного програмного акта встановлюється ad hoc. Навіть ступінь обов’язковості цих
програмних документів для сторін, які їх ухвалили, часто залишається невизначеним22.
Дотримання міжнародних стандартів безпосереднього народовладдя забезпечується міжнародним організаційно-правовим механізмом. Україна як одна з держав – засновниць ООН, членів Ради Європи, учасниць ОБСЄ входить до всесвітньої та європейської системи захисту прав людини, беручи участь не тільки у
розробці міжнародно-правових актів з прав людини, але й у роботі контрольних і
правозахисних органів ООН (Міжнародний суд ООН, Комісія ООН з прав людини, Комітет з прав людини) і Ради Європи (Європейський суд з прав людини,
Комісія з прав людини ПАРЄ).
Згідно з Паризькою хартією для нової Європи 1990 р.23 була утворена низка
важливих органів для моніторингу прав людини, зокрема, Парламентська асамблея НБСЄ, Бюро вільних виборів (Office for Free Elections) у Варшаві, яке з часом
перетворилось у Бюро демократичних інституцій та прав людини. Варшавське
бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на запрошення Міністерства закордонних справ України та Центральної виборчої комісії утворювало місії
спостереження за парламентськими та президентськими виборами в Україні.
Створено Європейську Мережу організацій зі спостереження за виборами –
ENEMO (Комітет виборців України входить у неї). Функціонують також Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Національний демократичний інституту
(НДІ).

Юридичні і політичні науки

121

В рамках СНД також було створено механізм захисту прав людини. У 1995 р.
у Мінську підписана Конвенція СНД про права і основні свободи людини24. Мета Конвенції – забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері громадянських та політичних прав людини всіма державами-учасницями СНД.
Положення ст. 12 та 29 Конвенції СНД повністю відповідають нормам Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції про
захист прав людини і основних свобод щодо політичних прав громадян. Україна
(поряд з Туркменістаном, Казахстаном, Узбекистаном) цей документ не підписала.
У рамках СНД також підписана Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних
Держав від 7 жовтня 2002 р.25 Стаття 8 Конвенції «Вільні вибори» встановлює,
що верховенство конституції є основою для проведення вільних виборів і забезпечення громадянам та іншим учасникам виборчого процесу можливості зробити
свій вибір щодо своєї участі чи неучасті у виборах у формах, які допускаються законом, і законними методами. Конвенція підписана Україною із застереженнями:
1) для України положення цієї Конвенції будуть застосовуватися лише щодо органів державної влади, місцевого самоврядування, які обираються, і виборних посадових осіб; 2) Конвенція набуде чинності для України після її ратифікації Верховною Радою України (на даний момент не ратифікована).
Отже, на сучасному етапі Україна досягла певного рівня відповідності
національного законодавства, що регулює основні форми безпосереднього народовладдя, міжнародним стандартам. Але це початок шляху, оскільки необхідне
подальше його вдосконалення (у т. ч. і прийняття спеціального законодавчого акту про мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, про місцеві референдуми) та
втілення у суспільно-політичне життя. При цьому доцільно користуватися міжнародними загальновизнаними актами з прав людини у політичній сфері та переймати позитивний досвід інших демократичних країн.
1. Буроменський М. Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії / М. Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2 (9). –
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// Вибори та демократія. – 2007. – № 1 (11). – С. 54. 4. Там само. – С. 55. 5. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Сборник важнейших документов по международному праву. – Ч. 1: Общая. – М.: ИМП, 1996. – С. 320–351.
6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 2008. –
№ 232. 7. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.:
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. – К.: Укр. правнича фундація; Вид-во Право, 1995. – 40 с. 8. Конвенція про політичні
права жінок вiд 20 грудня 1952 р. [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 9. Міжнародна конвенція про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації (ООН, 1965) // Права людини. Міжнародні договори
України, декларації, документи / [упоряд. Ю. К. Качуренко]. – К.: Юрінформ, 1992. –
С. 74–88. 10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 215. 11. Протокол до Конвенції про захист
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ПРАВОВОГО ЯВИЩА
Розглядається конституційний процес як правове явище, досліджуються різні
підходи щодо визначення конституційного процесу. Розглядаються стадії конституційного процесу у порівнянні з стадіями законодавчого процесу
Визначається, що тільки юридичний підхід до визначення конституційного процесу дає змогу визначити юридичні особливості, види та способи його здійснення, тільки
в даному значенні є родове поняття юридичний правотворчий (законодавчий) процес,
тому він має більш продуктивне значення, особливо в практичному сенсі.
Ключові слова: закон, конституційний закон, органічний закон, конституційний
процес, законодавчий процес.
Куненко И.С. Определение конституционного процесса как правового явления
Рассматривается конституционный процесс как правовое явление, исследуются
различные подходы к определению конституционного процесса.
Определяется, что только юридический подход к определению конституционного
процесса позволяет определить юридические особенности, виды и способы его осуще© КУНЕНКО Ірина Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноюридичних дисциплін Київського університету туризму, економіки і права

Юридичні і політичні науки

123

ствления, только в этом определении есть родовое понятие юридический правотворческий (законодательный) процесс, поэтому юридический подход имеет более продуктивное значение, особенно в практическом смысле.
Ключевые слова: закон, конституционный закон, органический закон, конституционный процесс, законодательный процесс.
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.

Актуальність теми даного дослідження обумовлена теоретичним і, особливо,
практичним значенням питань, пов’язаних із здійсненням в Україні конституційного процесу.
Варто зазначити, що проблеми конституційного процесу досліджуються в Україні впродовж двох останніх десятиліть досить активно, що значною мірою обумовлено як підготовкою та прийняттям нової Конституції України у 1996 році, так
і суперечливою практикою її наступного застосування, виникненням багатьох
конституційно-правових конфліктів і не завжди послідовними, неоднозначними
рішеннями органу конституційної юрисдикції, тлумаченням ним конституційних
положень, яке викликає дискусії, в тому числі теоретичного характеру.
Разом з тим у вітчизняній конституційно-правовій науці досі не сформовано
загальноприйнятого поняття конституційного процесу, цей процес розглядається
в різних аспектах, під різними кутами зору.
Дослідженнями конституційного проце су в різних аспектах займалися
М.І. Козюбра, М.В. Оніщук, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, Х.В. Приходько,
О.В. Скрипнюк, В.Я. Тацій, Шаповал, Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик та ін.
На нашу думку, для визначення конституційного процесу як правового явища,
необхідно розмежувати суспільно-політичний, юридичний та змішаний підходи
щодо визначення конституційного процесу та оцінити кожний із цих підходів.
У суспільно-політичному підході визначення конституційного процесу зводиться до уявлення про процес історичного розвитку конституцій (світовий конституційний розвиток), конституційний процес характеризується занадто широко; в ньому не акцентується увага на правових властивостях даного процесу як
юридичної категорії.
У визначеннях суспільно-політичного підходу щодо поняття конституційного
процесу родовим поняттям є загальне поняття процесу, що означає послідовну
зміну станів, стадій розвитку; сукупність послідовних дій з метою досягнення
якогось результату. Таких процесів може бути безліч: історичний, політичний,
суспільний, економічний тощо. І конституційний процес при цьому підході є одним із складових процесу розвитку держави1.
Для змішаного підходу характерним є використання терміну «конституційний
процес» одночасно і в широкому, і у вузькому розумінні2. При формуванні поняття конституційного процесу у змішаному підході родовими поняттями можуть бути процес, розвиток, діяльність3. Ми вважаємо, це призводить до невизначеності
трактування конституційного процесу, а також змішування терміну «консти-

124
Держава і право • Випуск 62
туційний процес» з такими термінами як «конституційна реформа», «конституційна модернізація», «політична реформа» тощо.
Необхідно сказати, що прибічників юридичного підходу можна поділити на
дві підгрупи. До першої належать автори, які характеризують конституційний
процес як конституційно-правовий (галузевий); окрім розробки, прийняття і внесення змін до Основного Закону, у зміст цього поняття вони включають також і
реалізацію Конституції4.
Другу підгрупу складають автори, які визначають конституційний процес як
вид юридичного, а саме, законодавчого процесу, тобто визначають його тільки в
аспекті правотворчого процесу5.
Юридичний підхід в цьому аспекті, більш конкретно характеризує феномен
конституційного процесу. Тільки в даному значенні є родове поняття юридичний
правотворчий (законодавчий) процес. Отже, тільки в цьому визначенні конституційний процес розуміється як юридичне явище.
На нашу думку, цей підхід дає змогу визначити юридичні особливості, види
та способи здійснення, тому він має більш продуктивне значення, особливо в
практичному сенсі.
Конституційний процес уявляється насамперед як процес правотворчої діяльності, спрямованої на вироблення, прийняття, введення в дію та змінення органами державної влади, громадянами, іншими уповноваженими суб’єктами Основного Закону держави.
Таке визначення дає можливість відмежувати конституційний процес від
близьких до нього понять, таких як «політичний процес», «законодавчий процес», «конституційна реформа» тощо. Як правове явище, конституційний процес,
звичайно належить до явищ і суспільних, а точніше суспільно-політичних. Проте
в останніх конституційний процес існує як складова більш загального суспільнополітичного процесу, оскільки без права, втіленням якого виступає Конституція,
процес не може бути визначений як «конституційний».
Разом з тим, виокремивши вказану правову складову з єдиного суспільнополітичного процесу, ми можемо вести мову про конституційний процес як самостійне явище суспільного життя, поряд з правом взагалі, як окремим явищем,
а також про співвідношення цих явищ. Це дає змогу глибше усвідомити кожне з
них, а також практично впливати на ці явища в потрібному сенсі.
Як вже, зазначалося вище деякі прибічники юридичного підходу у зміст поняття «конституційний процес» включають також і реалізацію Конституції.
Ми вважаємо, що слід відділити конституційний процес від реалізації конституції. Оскільки поняття «реалізація конституції» охоплює законодавчий процес у
цілому, як прийняття законів (крім конституційних), а також правозастосування
судами конституційних норм як норм прямої дії, тобто включає частково і юридичний правореалізаційний (а не лише правотворчий) процес.
Для того щоб виділити конституційний процес у праві як окремий вид юридичного процесу, а саме як правотворчий (законодавчий) процес слід обрати певний критерій поділу. На нашу думку, цим критерієм є вид актів, що фігурують у
правотворчому (законодавчому) процесі: 1) закони; 2) Основний Закон держави і
зміни до нього. Оскільки законодавчий процес спрямований на вироблення законодавчих актів, то залежно від видів законодавчих актів визначаються і види законодавчого процесу. Зокрема, конституційний процес спрямований на вироблення Конституції та конституційних законів на відміну від ординарного (звичайного) і так званого субститутного законодавчого проце су, продуктом яких є

Юридичні і політичні науки

125

відповідно звичайний закон або квазі-закон (делегована законотворчість). Усі ці
види законодавчого процесу мають свою специфіку, що зумовлена специфікою
законодавчих актів, виробленню яких вони підпорядковані6.
Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, поняття конституційного процесу необхідно формувати як видове поняття щодо родового поняття «законодавчий процес».
Ми виходимо з наступного поняття «законодавчого процесу» запропонованого в літературі: «Законодавчий процес – це процес законодавчої діяльності, спрямованої на вироблення повноважними особами суб’єктами та органами системи
законів держави у формі законодавчих актів, що становлять основу законодавства держави»7.
Основні ознаки законодавчого процесу такі: 1) здійснюється спеціально уповноваженими владними суб’єктами; 2) спрямований на вироблення системи законів держави; 3) здійснюється виключно в порядку, визначеному законом, і має
свої стадії (законодавча ініціатива і підготовка законопроекту; внесення законопроекту до парламенту; розгляд і обговорення законопроекту; прийняття закону;
підписання, опублікування і введення в дію закону).
Отже законодавчий процес спрямований на вироблення законів держави.
Під законом, звичайно, розуміють нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади (або безпосередньо народу), який регулює
найважливіші питання суспільного та державного життя, має вищу юридичну
чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури8.
В ієрархії законодавства закони займають чільне місце після Конституції України. Верховенство закону не зафіксовано в Конституції України у вигляді загальної норми чи принципу. Але це випливає із змісту Основного Закону. Зокрема, стаття 8 Основного Закону України передбачає, що в Україні визнається і діє
принцип верховенства права, Конституція України має вищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй. В низці статей Конституції України закони виділені як найважливіші засоби правового регулювання
суспільних відносин. Саме Конституція України і закони визнані об’єктами
офіційного тлумачення Конституційного Суду України – єдиного органу конституційної юрисдикції. В тексті Конституції України є багато посилань на закони, а
саме «відповідно до закону», «в порядку, встановленому законом», «визначається
законом України», «встановлюється законом», «на підставі закону», «передбачено законом» (статті 8-10, 13, 14, 17, 19, 22, 44-47 тощо), чим засвідчуються зв’язки її положень з положеннями законів та значущість цих зв’язків. Також у Конституції України чітко визначено коло питань, віднесених виключно до сфери регулювання законами, про що було зазначено вище. В Основному Законі України
встановлено порядок прийняття саме законів і набуття ними чинності, що також
зумовлює верховенство закону відносно інших нормативно-правових актів.
Конституція також є законом, але особливим – Основним Законом держави,
що має верховенство над іншими законодавчими та підзаконними нормативноправовими актами. Верховенство Конституції означає її пріоритетне положення в
системі законодавства. По-перше, норми Конституції мають пріоритет і верховенство над нормами законів і підзаконних актів. По-друге, самі закони й інші акти
приймаються передбаченими Конституцією органами та у встановленому нею порядку. Таким чином, Конституція виступає як головне джерело права, що становить основу всієї системи нормативно-правового регулювання суспільних відносин у державі. Принцип верховенства Конституції України прямо закріплений в
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частині 2 статті 8 Конституції України: «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».
Оскільки Конституція є найвищим законодавчим актом держави і має притаманні тільки їй специфічні риси, процес її розробки, прийняття та змінення
відрізняється від того, який має місце щодо звичайних законів. У пункті 6 статті
90 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» зазначено, що Законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не може
поєднуватися зі змінами до Конституції України9. Тому, виникає потреба процес
прийняття та внесення змін до Основного Закону позначити окремим терміном
«конституційний процес».
Отже, законодавчий процес та конституційний процес співвідносяться як загальне і особливе. Конституційному процесу притаманні ознаки законодавчого
процесу, всі загальні моменти процедури прийняття звичайних законів поширюються і на конституційний процес (законопроект розглядається в комітетах, голосування за законопроект здійснюється народними депутатами, закон підписує
глава держави тощо). Таким чином, з цього випливає важливий висновок, що у
тій частині, де процедура прийняття Конституції чи конституційних законів не
врегульована розділом XIII Конституції України, застосовується загальна законодавча процедура.
Суб’єктами конституційного процесу є суб’єкти законодавчого процесу, однак
у здійсненні конституційного процесу помітна роль належить народному волевиявленню. Конституційний процес може здійснюватися не лише державною владою, а й громадянами у відповідних формах безпосередньої демократії (народна
ініціатива, референдум), а також спеціально уповноваженими органами (установчими зборами тощо).
Конституційний процес, так само як і законодавчий, має свої стадії.
Предметом конституційного процесу є прийняття, зміна чи припинення дії не
будь-яких нормативно-правових актів, а лише Основного Закону держави – Конституції та конституційних законів.
У сучасному розумінні, Конституція – це правовий акт найвищої юридичної
сили, який є Основним Законом суспільства і держави, регулює найважливіші
суспільні відносини, закріплює права й свободи людини і громадянина, визначає
соціально-політичний і державний устрій, має особливий порядок прийняття та
внесення до нього змін, а також має свій механізм захисту та гарантування10.
Що стосується конституційних законів, то необхідно більш детально зупинитись на терміні «конституційний закон» і визначити місце конституційного закону в системі законодавства.
Під конституційним законом розуміють законодавчий акт, що випливає з Конституції, та який має на меті конкретизувати конституційні положення шляхом регулювання найбільш важливих суспільних відносин або внести до неї (Конституції) зміни; акт, який приймається з дотриманням особливої, ускладненої процедури та має вищу юридичну силу по відношенню до інших нормативних актів,
крім Конституції11.
Також конституційними визнають закони, прийняття яких передбачене в конституції, або деякі закони, що суб’єктивно характеризуються як найбільш важливі. Іноді конституційним законом називають саму Конституцію12.
У сучасній довідково-енциклопедичній літературі термін «конституційний закон» не отримав однозначного розуміння. Так, «конституційний закон» викорис-
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товують як термін, яким позначаються закони, що їх предметом є конституційне
регулювання суспільних відносин. До конституційних законів належать: 1) закони про введення в дію конституції; 2) закони про внесення змін до конституції; 3)
закони про введення в дію законів про внесення змін до конституції; 4) закони про
тимчасове припинення (зупинення) дії окремих конституційних положень; 5) закони про припинення чинності конституції. В Україні конституційними законами
є, зокрема, закони «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» від 28
червня 1996 року, «Про зміни і доповнення до Конституції (Основного Закону)
Української РСР» від 24 жовтня 1990 року; «Про внесення змін до Конституції
України» від 8 грудня 2004 року та ін.
Зазначається, що конституційні закони мають вищу юридичну силу порівняно із звичайними законами, однакову з юридичною силою Конституції України.
Конституційні закони, якими вносяться зміни до Конституції України, після введення їх у дію стають невід’ємною складовою тексту Конституції; отже, від початку дії таких конституційних законів до них не можуть бути внесені зміни як до
окремих законів, а відповідні положення цих законів у разі потреби змінюються в
порядку внесення нових змін до Конституції України. До введення в дію конституційні закони можуть бути як самостійні закони змінені або визнані такими, що
втратили чинність. Конституційні закони можуть бути самостійним предметом
правової оцінки Конституційного Суду України на відповідність їх Конституції
України13. Автор поділяє саме такий підхід до визначення поняття конституційних законів.
Незважаючи на різні точки зору щодо визначення та сутності конституційних
законів, спільною є думка про виділення їх у системі законодавства в окрему групу, враховуючи особливу природу та місце в цій системі. Практичне значення
виділення конституційних законів важливе, насамперед, для конституційної юрисдикції та конституційного процесу.
Закони про внесення змін до Конституції, в свою чергу можна класифікувати
залежно від напряму цих змін, зокрема:1) такі, що змінюють формулювання положень Конституції; 2) такі, що доповнюють Основний Закон новими положеннями; 3) такі, що призводять до вилучення окремих положень Основного Закону;
4) такі, якими вводяться в дію Конституція та конституційні закони; 5) такі, що
припиняють дію (чинність) Конституції чи конституційних законів або їх окремих положень.
У законодавстві деяких країн поряд з терміном «конституційний закон» використовується термін «органічний закон». Термін «органічний закон» застосовується у текстах конституцій цих країн як офіційна назва відповідних нормативно-правових актів. При цьому терміни «конституційний закон» та «органічний закон» вживаються для позначення різних за формально-юридичною ознакою нормативно-правових актів.
Враховуючи світовий досвід та практику, проаналізувавши наукові підходи
щодо цього питання, ми вважаємо, що для усунення плутанини та суперечностей
необхідно розмежовувати поняття конституційних та органічних законів.
Під конституційними законами ми пропонуємо розуміти закони, якими
змінюється текст чи порядок дії Конституції (Основного Закону держави); а під
органічними законами – звичайні закони, які приймаються на основі бланкетних
норм Конституції, за її прямими приписами і за більш ускладненою процедурою,
ніж передбачена для звичайних законів.
Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що юридичний підхід
дає змогу визначити юридичні особливості, види та способи здійснення, тому він
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має більш продуктивне значення, особливо в практичному сенсі. Тому, на наш погляд, більш прийнятним є вузьке розуміння конституційного процесу, як явища
правового життя, яке (розуміння) дає змогу уникнути абстрактності та неоднозначності, властивих суспільно-політичному та змішаному підходам щодо визначення поняття конституційного процесу.
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РОЗВИТОК ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ
ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМА ДЯНИНА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розглянуто питання розвитку правових механізмів забезпечення і захисту прав і
свобод людини і громадянина в сучасних умовах глобалізації. Відмічено, що в сучасному
світі за умов глобальної інтеграції та глобалізації права відбувається вдосконалення
демократичних інститутів держав світу, уніфікація предмету конституційного регулювання та формування глобального права, що регулює весь спектр суспільних відносин. Досліджено феномен становлення міжнародного конституційного права як ре© ЛЬВОВА Єлизавета Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права і законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
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зультат впровадження конституційних положень у науку міжнародного права.
Здійснено аналіз сучасних нормативних джерел міжнародного конституційного права
та підходів до визначення новітньої концепції глобального конституціоналізму з метою розуміння перспектив розвитку системи реалізації прав людини в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, глобальний конституціоналізм, глобальне право, права людини, конституція, міжнародне право, міжнародне конституційне право.
Львова Е.О. Развитие правовых механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в условиях глобализации.
Рассмотрен вопрос развития правовых механизмов обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина в современных условиях глобализации. Отмечено, что в
современном мире в условиях глобальной интеграции и глобализации права происходит
усовершенствование демократических институтов государств мира, унификация
предмета конституционного регулирования и формирование глобального права, которое регулирует весь спектр общественных отношений. Исследован феномен становления международного конституционного права как результат внедрения конституционных положений в науку международного права. Осуществлен анализ современных
нормативных источников международного конституционного права и научных подходов к определению новейшей концепции глобального конституционализма, с целью определения и понимания перспектив развития системы реализации прав человека в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобализация, глобальный конституционализм, глобальное право,
права человека, конституция, международное право, международное конституционное право.
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, unification 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 international constitutional law is related to legitimizing of equal codified document – Global
Constitution and ask a question what would normatively objectivize international constitutional law and could define its role and place in the system of both international and domestic (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 constitutionalism is based on constitutionalist concern to launch political legitimacy for global norms
for international community.
Key words. globalization, global constitutionalism, global law, human rights, international law, international constitutional law.

Характерологічною рисою розвитку світу у ХХІ ст. в умовах глобалізації стало загальне розширення та уніфікація предмету конституційного регулювання та
вдосконалення демократичних інститутів під впливом принципів міжнародного
права. Інститут захисту прав і свобод людини і громадянина вже давно займає поважне місце серед інститутів сучасного міжнародного публічного права. Проте
соціально-економічні кризові явища, «кольорові» революції, їх причини та
наслідки по всьому світу дають підставу вважати, що питання удосконалення
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міжнародних стандартів та державно-юридичних засобів захисту прав людини та
громадянина є вельми актуальною та набуває нового сенсу. Сучасна система захисту прав людини потребує реставрації та приведення до «єдиного знаменника»
за легітимацією у всіх країнах світу, враховуючи їх національні особливості.
В Україні зазначене питання набуває особливого сенсу в контексті трансформації конституційного права України з метою зближення із правом ЄС, що
досліджувались у фундаментальних працях таких науковців, як В.Д. Бабкін,
М.О. Баймуратов, М.В. Буроменський, Ю.О. Волошин, В.Н. Денисов, О.Л. Копиленко, А.Р. Крусян, Н.Р. Нижник, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, І.Д. Сліденко,
В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал,
С.В. Шевчук, Ю.С. Шемшученко та ін.
Як відомо, права і свободи людини є основою конституціоналізму – доктринальної категорії, яку трактують у кількох аспектах, зокрема як: політико-правову ідеологію, історично пов’язану з феноменом конституції; інтелектуальне узагальнення, притаманне певному етапу історичного розвитку; суспільно-політичний рух, спрямований на реалізацію відповідних конституційних ідей; державне
правління в широкому сенсі цього слова і практику конституційного регулювання суспільних відносин1.
Методологічно вірним з цього приводу є висловлення українського вченого
Орзіха М.П. про те, що в теорії та на практиці серед обов’язкових соціально-правових передумов конституціоналізму пріоритетне значення має визнання і забезпечення прав і свобод людини й громадянина – і це виступає як condition sino qua
non (умова, поза якою неможливе існування) сучасного конституціоналізму. На
визнання державу конституційною та взагалі щодо співвідношення конституції та
конституціоналізму вказувала ще Декларація прав людини і громадянина (1789) –
перший конституційний акт «першої хвилі» європейських конституцій:
«суспільство, в якому не забезпечене користування правами, – йдеться у ст. 16
Декларації, – не має Конституції».
Процес глобалізації, що здійснив свій вплив і на механізм захисту прав людини і громадянина, на думку М.П. Орзіха, виступає органічною частиною системи
конституціоналізму і містить нормативні (матеріально-правові), процесуальні та
інституціональні форми захисту прав людини2.
Оскільки глобалізація здійснює значний тиск на держави та державні конституції, доречним буде роз’яснити співвідношення понять глобалізація та глобальна інтеграція.
Як зазначив Президент України в Щорічному посланні до Верховної Ради України «Про зовнішнє та внутрішнє становище України в 2013 році»: «Глобалізація, з одного боку, не тільки перетворює світову економіку й комунікації, а
й формує міжнародну політику та сферу безпеки, а з іншого – формується ними.
Поряд із національними та міжнародними політичними системами формується
система глобального політичного менеджменту, яка має забезпечити збалансованість світової економіки, розвиток регіональних інтегрованих комплексів тощо»3.
Так, доречним буде зазначити про підхід Ю. Яковця щодо розуміння глобалізації, як тенденції, яка ледве почала наростати на рубежі ХХ–ХХІ віків – в
ході формування «загальнопланетарного, економічного, наукового інформаційного простору» розвитку «основ глобального мислення» і «загальних контурів майбутньої цивілізації» – в тому вигляді, в якому вона визріває в надрах індустріаль-
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ного суспільства, поступово (а в період кризи нестримно) скидаючи його застарілі оболонки»4.
До того ж, в цьому контексті методологічно вірним є визначення глобальної
інтеграції, надане українським дослідником у сфері державного управління
Р.В. Войтовичем. Він вважає, що глобальна інтеграція являє собою засіб
об’єднання держав на всіх рівнях суспільного розвитку, забезпечує структурну
трансформацію сучасної системи міжнародних відносин, сприяє паритетному
розподілу соціально-політичного, економічного та культурного потенціалу між
державами в умовах спільного глобалізаційного вектора розвитку. На думку
Р.В. Войтовича, глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку забезпечує відповідну трансформацію системи світоустрою, в межах якої відбувається
поступова інтегрованість світу в нову загальнопланетарну реальність5.
Як підкреслюють російські дослідники М. Утяшев, Л. Утяшева міжнародноправові норми стали настільки універсальними, а міжнародний механізм захисту
настільки міцним та гнучким, що будь-яка людина планети може сприймати їх як
національне надбання та використовувати для захисту своїх прав і свобод. До того ж, процесу глобалізації прав людини сприяє багато факторів, але найголовнішим з них є сприйняття того, що дотримання прав і свобод людини і громадянина в сучасному світі не може вважатись внутрішньою справою окремої держави, а також визнання «невтручання» наднаціональних, континентальних органів
у проблеми біженців, мігрантів, жертв катастроф, або непродуманих дій урядів6.
Визначаючи особливості правового захисту прав людини і громадянина в
умовах глобалізації, варто показати місце і значення конституційно-правового
статусу людини.
На думку вітчизняного дослідника Ю.О. Волошина, висунення на перший
план міждержавного співробітництва людини, її прав та інтересів зумовило
істотні зміни у правовому статусі людини: якщо раніше її правовий статус визначався винятково нормами національного права, то нині, завдяки розвитку міжнародного гуманітарного права, виникненню великої кількості міжнародних органів, що займаються захистом прав людини, людина отримала можливість від
власного імені виступати на міжнародній арені на захист своїх порушених прав7.
Так, наприклад, відомий західний конституціоналіст А. Кассезе визначає
ієрархічну позицію прав людини. На думку А. Кассезе абсолютні міжнародні норми з питань захисту прав людини знаходяться на вершині міжнародного правопорядку і виступають як передовий установчий конституційний принцип міжнародного співтовариства8.
За останні десять років «каталог» прав людини і громадянина значно розширився і сьогодні він налічує так звані «права четвертого покоління» (права на мир,
на ядерну безпеку, на космос), соматичні права (право на смерть, права в сфері
трансплантології, права ембріону, репродуктивні права, права на зміну статі), розширились права індивідів на участь у політичному житті, тощо9 .
Надзвичайно цікавим та продуктивним вважається дослідження німецького
вченого С. Гардбаума, який використовуючи критерій ієрархії, висловлює тезу
про конституціоналізацію міжнародного права завдяки впливу міжнародно-правової діяльності з питань захисту міжнародних прав людини. Так, на думку
С. Гардбаума, міжнародна система захисту прав людини, по-перше, створює системи-близнюки національного і міжнародного конституційного права, що захищають основні права. Таким чином, в кожній із зазначених систем юридичний
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статус захищених прав є однаковим. По-друге, враховуючи її чіткий правовий
статус, система прав людини характеризується як конституйований режим міжнародного права. По-третє, розвиток міжнародного права людини виступає серйозною рисою ситуації відмови від традиційної, горизонтальної парадигми міжнародного права, заснованого на суверенної рівності держав, і заміни її на більш
вертикальну, конституціоналістську парадигму. В цьому С. Гардбаум вбачає паралель із національною ситуацією, в якій національне законодавство про права людини конституює всю правову систему в цілому10.
Загальновідомо, що міжнародна система прав людини складається з нормпринципів, які захищають основи галузі, конкретних норм матеріального права,
процесуальних норм, а також механізмів захисту людських прав11.
Фундаментальним критерієм свободи індивіда у всьому світі став найважливіший документ Великої французької революції – Декларація прав людини і
громадянина, що була прийнята 26 серпня 1789 р. В основі ідей Декларації була
покладена концепція рівності і свободи, що належить кожному від народження.
Істотними правами людини і громадянина було проголошено свободу особистості, свобода слова, право на супротив насиллю, тощо.
На сьогоднішній день «трьома китами» глобальної системи захисту прав людини виступають Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт
про громадянські та цивільні права (далі – МПГЦП) та Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права (далі – МПЕСКП), що набрали чинності
1976 р. Зазначені документи разом визнаються як Міжнародний Білль прав людини (Хартію прав людини), в якому на держави покладено обов’язок забезпечити
реалізацію перелічених в зазначених документах прав.
Загальна декларація прав людини (далі – ЗДПЛ) виступає найавторитетнішим
джерелом міжнародного публічного права з питань захисту прав людини. Хоча
цей документ мав форму резолюції ГА ООН і носить за Статутом ООН рекомендаційний характер, його положення є універсальними та закладені в основі
міжнародної системи захисту прав людини. Напередодні 65-річниці співпраці
держав світу після прийняття ЗДПЛ, особливого сенсу набувають основні конвенційні механізми захисту прав людини, серед яких: Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього (1948), Женевські конвенції про захист жертв війни (1949), Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод, (більш відомої як Європейська конвенція з прав людини 1950 р.), Декларація прав дитини (1959), Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965), Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок (1979), Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987), Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящихмігрантів та членів їх сімей (1990), Конвенція про права інвалідів (2006).
Взагалі, на думку Р.Т. Шамсона, всі документи, які прийняті ООН і регіональними організаціями, виходитимуть з принципу існування єдиних стандартів прав
людини, яких повинні дотримуватись всі держави світу, а якщо йдеться про
регіональні документи, то держави даного регіону12.
Окрему групу актів, що містять міжнародні стандарти, складають акти, що
відносяться до так званого «м’якого права» (soft law). На думку М. Баймуратова,
Б. Кофмана використання в міжнародній практиці цього терміну відносно норм,
що мають рекомендаційний характер, завдячує ухваленням ГА ООН великої
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кількості резолюцій, що носять згідно із Статутом ООН рекомендаційний характер і не є нормами міжнародного права. Найчастіше документи такого роду приймаються в рамках регіональних міжнародних установ, зокрема в рамках ЄС13.
В цьому контексті очевидним є те, що у свою чергу процес глобалізації прав
людини потребує і глобалізації зусиль щодо їх дотримання, виконання, контролю,
або вирішення конфліктів, припинення війн та насилля вимагає об’єднання сил,
що сповідує гуманізм та цінність людської особистості. Саме існування наднаціонального права, рецепція та імплементація загальноєвропейських нормативноправових актів і вміщування міжнародного механізму у національну правову
систему захисту прав людини і громадянських свобод наочно демонструє глобалізацію14.
В результаті такого впливу здійснюється проникнення норм конституції і конституційного права в різні компоненти міжнародно-правової системи (конституціоналізація міжнародного правового порядку) та відповідно розвивається
новітня галузь права – міжнародне конституційне право. Вище зазначені міжнародні нормативно-правові акти можуть безсумнівно вважатись джерелами цієї
новітньої галуз права.
У свою чергу, міжнародні права та свободи людини і громадянина визнаються міжнародним конституційним правом за ті додаткові функції, які вони виконують в національних правопорядках. Міжнародні права людини заповнюють прогалини, в яких не можна застосувати національні конституційні права, и представляють останній рівень захисту15.
Варто зазначити, що розвиток міжнародного конституційного права відбувається одночасно із розвитком концепції глобального конституціоналізму.
Глобальний конституціоналізм – це новітня концепція сучасного конституціоналізму, що відокремилась наприкінці 1990-х рр. і ґрунтується на ідеях американського і європейського конституціоналізму. Наукове дослідження концепту
«глобальний конституціоналізм» базується на працях вчених-представників американської та європейської правової думки – А. фон Богданді, К. Веземан,
А. Вінер, Я. Дунофа, Р. Йохансена, С. Кіма, М. Кумма, Я. Клабберса, М. Коскеньємі, М. Мадуро, А. Петерс, Д. Розенау, А. Стоун Свита, Е. Танчева, К.Томушата, Я. Трахтмана, К. Тускоза, М. Тушнета, Р. Фалька, К. Швьобель та ін.
Глобальний конституціоналізм – це новітня доктрина, що тяжіє до застосування конституційних принципів в міжнародно-правовій сфері з метою встановлення уніфікованого механізму глобального управління.
Концепція глобального конституціоналізму, що має витоки з ідей І. Канта
(18 ст.) та К. Тамушата (20 ст.), об’єднує ідеї внутрішньо національного та міжнародного конституціоналізму та виводить їх на новий глобальний рівень. Як зауважила німецька дослідниця проф. А. Петерс, глобальний конституціоналізм вартий уваги оскільки дає змогу створити всесвітньо слушну транснаціональну мережу світових порядків16.
Глобальний конституціоналізм є новим кроком в цивілізаційному процесі, адже торкається новітніх питань існування глобального громадянського суспільства, глобального громадянства, створення єдиного кодифікованого акту – Глобальної (Всесвітньої Конституції). і є новим кроком в цивілізаційному процесі.
Ще в 1950 р. в своєму дослідженні з питань міжнародного права та прав людини, німецький дослідник Х. Лаутерпахт прозорливо передвістив, що права людини будуть «у самому центрі всесвітньої конституції»17.
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Безліч проектів Глобальної (Всесвітньої) Конституції було запропоновано
Міжнародному співтовариству багатьма вченими світу, зокрема українською делегацією на початку 1990-х рр. на Міжнародній конференції з федералізму в
університеті Хофстра (США, Нью-Йорк) була запропонована ідея Всесвітньої
Екологічної Конституції (Екологічної Конституції Землі – ЕКЗ). Зазначена ідея
стала довгоочікуваним проривом в створенні нової моделі для світової екологічної політики і права, пропонуючи великий комплекс імперативних норм та
повноважень для Світової Екологічної Організації.
Вчені – розробники ЕКЗ (Юрій Туниця та ін.) відмічали, що з її створенням
прагнення до сталого розвитку (у разі комбінації економічних впливів на екологічні імперативи) буде поступово усвідомлено в конкретних ситуаціях.
Надалі експеримент вирішити глобальні проблеми людства шляхом створення ЕКЗ затягнувся майже на 16 років і в подальшому ця спроба була зроблена на
Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро 2022 червня 2012 р. (Ріо-20), де була зазначена концепція сталого розвитку людства
та підписаний документ «Порядок денний на ХХІ століття» (“Draft International
Covenant on Environment and Development”, 4th Issue).
Погодимось із російським дослідником Бондарем Н.С. в тому, що жоден народ не має виключних прав на універсальне позначення для всіх інших країн і народів конституційних цінностей сучасної цивілізації. Всі вони, включаючи права
людини, – результат загальнодемократичного розвитку держав світу18. Якщо ЕКЗ
стане міжнародним правовим документом, його структура має бути створена
таким чином, щоб не погрожувати суверенітету будь-якої країни, в той же час
піклування про міжнаціональні та національні інтереси – є обов’язком кожної
держави.
Як слушно зауважує вітчизняний дослідник М.П. Орзіх, регіональні міжнародно-правові акти послідовно продовжують ці гуманістичні ідеї, стверджуючи,
що «держави, як вказано у Заключному документі Віденської всесвітньої конференції з прав людини (1993) несуть обов’язок, незалежно від їх політичних, економічних і культурних систем, заохочувати і захищати права людини й основні
свободи» і найвидатніші здобутки в цієї сфері були в рамках Об’єднаної Європи
(Ради Європи). За таких умов, юридична доктрина реагує визнанням планетарного гуманізму, що стоїть на захисті прав людини, розширенням уявлення про гуманітарне право, доказом соціогуманітарного змісту права й глобального характеру проблематики прав людини поряд з екологічними, енергетичними, демографічними проблемами з огляду на те, ща «масштабом» соціального і юридичного права є «сутність людини»19.
На думку німецьких дослідників А. Петерс і Т. Клейнен міжнародні права людини входять до всіх трьох підкатегорій міжнародного конституційного права, а
саме: 1) сукупності фундаментальних норм, що виконують конституційну
функцію для всієї міжнародної правової системи, 2) сукупності норм, що виступають як конституції міжнародних інституцій та режимів, 3) сукупності норм, що
прийняті для підсилення конституційних функцій національного права20. В такому контексті, Європейська декларація з прав людини та Європейський Суд з прав
людини можуть служити важливим прикладом21 .
На думку дослідника І.І. Лобасюка, Європейська конвенція з прав людини
стала першим міжнародним правозахисним документом, спрямованим на захист
широкого спектру цивільних та політичних прав, що запровадив ефективний кон-
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трольний механізм. Це стало можливим як завдяки тому, що сам документ був
представлений у вигляді міжнародної угоди, держави-учасниці якої брали на себе відповідні зобов'язання, так і в результаті запровадження системи контролю за
імплементацією прав на національному рівні22.
Для забезпечення додержання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підписаною в Римі 4 листопада 1950 р. (набрала чинності 3 вересня
1953 р.), та протоколами до неї було створено Європейський суд з прав людини –
міжнародний судовий орган на постійній основі, що наділений компетенцією виносити рішення проти держав, які не виконують свої зобов’язання (ст. 19). Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) є міжнародним судовим органом для
контролю за виконанням державами-учасницями норм про права людини,
закріплених в розділі І Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та в Протоколах до Конвенції. Україна як член Ради Європи підписала Конвенцію 9 листопада 1995 р. Після її ратифікації Верховною Радою 17 липня
1997 р. та з набуттям нею чинності в Україні, наша держава визнала для себе
обов'язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини23 .
ЄСПЛ є органом, який здійснює офіційне тлумачення Конвенції. У доктрині
широко визнається «прецедентний» характер рішень Суду, що має значення для
однакового застосування норм Конвенції в державах-учасницях. Тому рішення
Європейського суду з прав людини мають велике значення для захисту прав людини в судах України.
Європейський Союз вельми поважає права і свободи людини і громадянина,
гарантовані Європейською конвенцією про захист основних прав людини та свобод громадян, і 7 грудня 2000 р. на Ніццькій конференції було проголошено
Хартію основних прав Європейського Союзу.
Хартія, яка вміщує 54 положення про основні права, є своєрідною квінтесенцією конституційних положень, спирається на основоположні договірні документи, що є обов’язковими для всіх країн-членів Євросоюзу, зокрема такі, як:
– Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
– Європейська соціальна хартія;
– відповідні правові норми європейських договорів;
– судочинство суду справедливості Європейського Союзу та Європейського
Суду з прав людини24.
Проголошення Хартії основних прав Європейського Союзу стало підґрунтям
для розроблення пізніше проекту Договору про запровадження Конституції для
Європи (2003). В результаті не ратифікації, заміною Договору про запровадження
Конституції для Європи став підписаний 18-19 жовтня 2007 р. у м. Лісабоні (Португалія) на неформальному засіданні Європейської Ради текст Договору про реформування ЄС (Лісабонський договір). Цей новий документ вніс зміни у Договір
про ЄС та в Договір про заснування Європейської Спільноти.
Лісабонська угода (договір) визнає права та свободи людини та інші принципи, закріплені в Хартії ЄС з прав Людини, і надає Хартії обов’язкової юридичної
сили. Держави-члени ЄС підписали Хартію ЄС з Прав Людини у 2000 році і
відтоді вона набула обов’язкову юридичну силу. Це означає, що кожного разу, коли ЄС пропонує та впроваджує нові закони, вони повинні відповідати правам людини, визначеними в Хартії. Загальні права містять в собі право на захист персональних даних, право на отримання притулку, рівність перед законом, відсутність

136
Держава і право • Випуск 62
дискримінації, рівність між чоловіком та жінкою, права дітей та літніх людей, а
також важливі соціальні права, такі як право на захист від незаконного звільнення та право доступу до систем соціального забезпечення та соціальної допомоги.
Лісабонська угода дозволяє ЄС приєднатись до Європейської Конвенції з прав
людини. На сьогоднішній день, зазначена конвенція та Європейський суд з прав
людини визнаються основними механізмами захисту прав і свобод людини в
Об’єднаній Європі25.
На думку російського дослідника М.О. Лаврика, на даний момент юридичне
конструювання прав людини досягло відповідної крапки біфуркації: з одного боку, пропонуються подальше розширення переліку прав людини, а з іншого –
більш активне використання механізму обмеження прав і свобод, що передбачений як на міжнародному рівні, так і на рівні окремих держав26.
Загальна декларація прав людини (1948 р.), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), рішення Європейського суду з прав людини містять положення щодо обмеження прав людини. В тому числі Конституцією
та законами України встановлено можливість обмеження прав і свобод людини і
громадянина (в умовах воєнного стану, надзвичайного положення, тощо).
Варто погодитись із вітчизняними дослідниками М. Баймуратовим і Б. Кофманом в тому, що сьогодні в міжнародному праві, і цей факт визнається більшістю
представників міжнародно-правової доктрини, виявляється деяка обережність з
боку світового співтовариства та його інституцій у закріпленні в прямій постановці деяких прав людини, у тому числі й у такій важливій сфері, як політична,
де задіяні реальні механізми оновлення державної влади. Це детермінується, на
думку дослідників, істотними труднощами з їх гарантуванням в повному обсязі з
боку держав, що може перетворити їх на практиці, по суті, на формальну декларацію27.
Як слушно зауважує Ю.О. Волошин, в українській науці конституційного права розуміння захисту прав і свобод людини і громадянина є досить широким і
включає категорії «здійснення», «гарантування», а також «забезпечення»
суб’єктивного права. Отже, існує проблема визначення сутнісних характеристик
категорії конституційно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вирішення якої дало б змогу достатньо чітко проаналізувати його функції та
організаційну структуру. Таким чином, зазначаючи про необхідність обґрунтування та застосування якогось іншого комплексного методологічного підходу, який
би об’єднував вищезгадані підходи і був би позбавлений названих вище недоліків, Ю.О. Волошин пропонує застосування конституційно-правового механізму,
що пов’язаний із не тільки здійсненням норм конституційного права, але й з
реалізацією державної політики у певній сфері28.
Так, Г.Г. Босхомджієва дає належне визначення конституційного механізму забезпечення особистих прав та свобод людини і громадянина як такого державноправового механізму, що детермінується системою конституційно-правових
норм, структурою державних органів, наявністю різноманітних чинників, форм і
методів, умов і засобів здійснення норм, що встановлюють особисті права і свободи людини і громадянина, відповідно до встановлених процедур та принципів.
На думку Г. Босхомджієвої, цей механізм складається із трьох взаємозалежних
елементів: механізму охорони, механізму захисту і механізму відновлення, і в
своїй основі має на меті створення найбільш сприятливих умов для реалізації громадянами прав і свобод29.
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Стаття 92 Конституції України закріплює, що права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина визначаються
виключно законами України. А згідно статті 22 Конституції України, закріплені в
ній права і свободи людини і громадянина є невичерпними і при прийнятті нових
законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод30.
Як вже раніше зазначалось, сучасний конституціоналізм передбачає безумовне визнання та реалізацію на практиці широкого переліку прав та свобод людини,
пріоритет прав людини перед державними інтересами, рівноправ’я громадян.
Іншим істотним елементом сучасного конституціоналізму є наявність особливих
процесуальних та інституціональних механізмів захисту конституції та забезпечення її верховенства над іншими актами, реалізація конституційних норм та захист конституційних цінностей31.
В глобалізаційних умовах зазначеним цілям служать інститути конституційного контролю та нагляду.
Як зазначає Г. Задорожня, на сьогодні конституційно-правова доктрина не виробила єдиних підходів забезпечення конституційного контролю і відтак питання
охорони конституційних цінностей у різних державах світу вирішуються по-різному. В розвинених державах із писаними конституціями найчастіше суб’єктами
конституційного контролю виступають загальні органи державної влади – суди загальної юрисдикції, парламент, глава держави (Данія, Індія, Мексика, Норвегія,
США, Фінляндія, Швеція та ін.). Окрім цього, вирішувати питання про відповідність законів та інших правових актів основному закону держави можуть і
спеціальні органи конституційного контролю (Україна, Грузія, Німеччина та ін.)32.
Основи захисту конституційних цінностей в Україні ґрунтуються на положеннях Конституції України, конституційної доктрини та конституційної практики. В
Україні спеціалізованим органом конституційного контролю є Конституційний
Суд України, який вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та здійснює офіційне тлумачення Конституції
України (див. Розділ ХІІ Конституції України).
Окрім міжнародних нормативних гарантій прав людини, особливого значення
набувають міжнародні організаційні гарантії – сукупність міжнародних органів
та організацій, діяльність яких спрямована на гарантування, захист і охорону прав
та свобод людини33. До зазначених органів варто віднести ООН, ГА ООН, Верховного комісара ООН з прав людини, Комісія з прав людини і жінок, Міжнародну Організацію Праці, Міжнародну Організацію з Міграції, Раду Європи, ЄСПЛ,
Комісію з прав людини СНД та ін.
В концепції глобального конституціоналізму важливу увагу в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина приділяється інститутам громадянського суспільства – політичним партіям, неурядовим правозахисним організаціям,
творчім об’єднанням громадян, засобам масової інформації та ін.
Неможна не погодитись із висловленням П. Спіро, який ще у 1995 р. зазначив,
що міжнародні неурядові організації та громадськість, яку вони представляють,
виступають як серйозні міжнародні гравці, проте їх вплив ще адекватно не виражений в міжнародному праві34.
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Згідно резолюції ГА ОНН від 23 травня 1968 р. № 1296 (XIV) будь-яка міжнародна організація, що не створена на основі міжурядової угоди є міжнародною
неурядовою організацією (далі – МНУО).
Серед визначних МНУО правозахисної спрямованості, що в своїй діяльності
завжди дотримуються прав людини, виділяються Міжнародний інститут з гуманітарного права (створений у 1970 р.), Міжнародна асоціація з кримінального
права (створена в 1924 р.), Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна
Амністія (в основному розглядає скарги про катування, застосування смертної кари, переслідування з політичних мотивів), Human Rights Watch (HRW), Міжнародна Гельсінська Федерація (розглядає питання щодо загальної ситуації з правами людини), Комітет захисту журналістів, «Репортери без кордонів» (права журналістів), Міжнародна Організація зі свободи вираження (свобода пре си),
Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення, «Права людини без кордонів», Міжнародна Ліга прав людини, Національний фонд в підтримку демократії», «Міжнародний Республіканський Інститут», «Національний демократичний інститут міжнародних відносин» тощо.
Вочевидь, що Україна окреслила для себе курс на євроінтеграцію і продовжує
процес узгодження українського законодавства в галузі захисту людських прав з
європейськими стандартами гарантування прав людини і громадянина. В рамках
адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу
особливо важливого сенсу набуває забезпечення соціальних прав людини (право
на гідний рівень життя та соціальний розвиток людини), політичних прав (дотримання міжнародних виборчих стандартів, права на об’єднання), захист прав власності та виключних авторських прав тощо.
Європейський вибір України визначає державну політику як таку, що спрямована на наближення рівня життя громадян України до європейських стандартів,
укорінення європейських цінностей в усіх сферах функціонування Української
держави та суспільства. Укладення Угоди про асоціацію для України є на
нинішньому етапі головним кроком у зближенні з Європейським Союзом,
оскільки це означатиме перехід співробітництва нашої держави з ЄС у якісно новий формат політичної асоціації та економічної інтеграції 35.
Таким чином, підводячи підсумки, варто підкреслити, що глобалізація загострила питання гармонізації правових систем, порядок діяльності держав щодо забезпечення спільних гарантій прав і свобод людини. Феномен глобалізації особливо актуальний для нашої держави в умовах її інтеграції до все більш глобалізованого економічного, політичного, соціального та правового простору. В сучасних умовах участі України в європейській міждержавноій інтеграції характерологічного значення набуває забезпечення найвищих цінностей людини і громадянина. Правова глобалізація та становлення глобального конституціоналізму безсумнівно позитивно впливає на національну правову систему України, детермінуючи її зусилля інтегруватись до правових систем міждержавних об’єднань.
1. Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина: навч. посіб. / Пазенок А.С. – К.: Академвидав, 2010. – С. 26. 2. Проблеми сучасної конституціоналістики:
навч. посіб. / [М.П. Орзіх, М.В. Афанасьева, В.Р.Барський [та ін.]; за заг. ред.
М.П. Орзіха.] – К.: Юрінком Інтер, 2011. – С. 14-16. 3. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – С. 206. 4. Яковец Ю. Циклы, кризисы, прогнозы / Яковец Ю. – М.: Наука, 1999. – С. 324. 5. Войтович Р.В. Глобальна інтеграція як нова фор-
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УДК 342.71
М. І. СУРЖИНСЬКИЙ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМА ДЯНСТВА
В ПОСТРА ДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
Досліджуються закони про громадянство пострадянських держав щодо набуття
громадянства. Здійснюється порівняльно-правовий аналіз основних підстав набуття
громадянства, виявлено та розкрито їх особливості, переваги та недоліки, а також
шляхи удосконалення.
Ключові слова: громадянство, закон про громадянство, підстави набуття громадянства.
Суржинский М.И. Правовое регулирование приобретения гражданства в постсоветских государствах (сравнительный анализ)
Исследуются законы о гражданстве постсоветских государств относительно
приобретения гражданства. Осуществляется сравнительно-правовой анализ основных оснований приобретения гражданства, выявлено и раскрыто их особенности, преимущества и недостатки, а также пути совершенствования.
Ключевые слова: гражданство, закон о гражданстве, основания приобретения
гражданства.
Surzhynskyi Maksym. Legal regulation of the acquisition of citizenship in the postSoviet countries (comparative analysis)
The laws on citizenship in post-Soviet countries in relation to the acquisition of citizenship 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 сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної, правової
держави дедалі більшого значення набувають проблеми прав і свобод людини,
взаємовідносин особи і держави. Одним з основних прав людини відповідно до
Загальної декларації прав людини є право на громадянство. Саме громадянство є
тією підставою, яка дає особі, що має статус громадянина, можливість володіти
повним комплексом прав, свобод і виконувати обов’язки, закріплені законодавством певної держави. У зв’язку з цим питання набуття громадянства є дуже важливими як для держави, так і для кожної особи.
Сьогодні в період зближення правових систем держав, активізації міграційних
процесів в умовах глобалізації, як ніколи, назріла проблема систематичного і комплексного дослідження законодавства про громадянство різних держав, зокрема в
© СУРЖИНСЬКИЙ Максим Ігорович – кандидат юридичних наук, молодший
науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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аспекті набуття громадянства. У процесі дослідження цієї проблеми науковий
інтерес викликає і досвід пострадянських держав.
Незважаючи на те, що українські та зарубіжні вчені (Л.М. Альбертіні,
М.В. Варлен-Бевз, О.В. Журавка, О.О. Кутафін, В.Я. Кікоть, О.С. Лотюк, Е.А. Нечай, Є.С. Смірнова, Ю.М. Тодика, В.М. Шаповал, К.Л. Шкумбатюк та ін..) вже
зробили певні кроки у сфері дослідження питань набуття громадянства пострадянських держав, однак в Україні дана проблема ще не була предметом комплексного наукового аналізу. Окрема увага питанням набуття громадянства пострадянських держав приділена у роботі І.А. Толкачової. Пропонована автором стаття органічно доповнює її, а наявність останньої не позбавляє актуальності обраного предмету дослідження.
Правове регулювання набуття громадянства здійснюється згідно з принципом
державного суверенітету. Однак це не означає, що пострадянські держави можуть
довільно визначати підстави та порядок набуття громадянства, не дотримуючись
загальноприйнятих принципів міжнародного права. При цьому громадянство може набуватися за різними підставами. До того ж у внутрішньодержавному праві
кожної держави передбачена власна система підстав набуття громадянства. Та
водночас у них є дещо спільне, що дає змогу їх класифікувати.
Підстави набуття громадянства, передбачені в національному законодавстві
пострадянських держав, за ступенем їх використання в практиці кожної з держав,
на нашу думку, поділяються на: 1) типові (за народженням, натуралізація, поновлення у громадянстві); 2) виняткові (групове надання громадянства, оптація).
Набуття громадянства за народженням (філіація) є головною постійно діючою
підставою набуття громадянства. При цьому набуття громадянства за народженням відбувається на основі поєднання двох класичних принципів – «права крові»
(з урахуванням громадянства батьків) та «права ґрунту» (залежно від місця народження).
Законодавство про громадянство пострадянських держав набуття громадянства за народженням ставить у залежність від наявності трьох обставин. По-перше,
від громадянства батьків на момент народження дитини. По-друге, від місця народження дитини (на території даної держави або поза її межами). По-третє, від
постійного місця проживання обох батьків або одного з них на момент народження дитини.
За загальним правилом, яке закріплено практично у всіх законах про громадянство пострадянських держав, незалежно від того, де народилася дитина, наприклад, на території Республіки Білорусь або поза її межами, вона є її громадянином, якщо батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами Республіки Білорусь (ст. 13 Закону «Про громадянство Республіки Білорусь»)1. Якщо ж батьки (один з батьків), які на законних підставах (постійно) проживають на території Республіки Білорусь, є особами без громадянства, то дитина вважається громадянином Республіки Білорусь за умови, що вона народилася
на території Республіки Білорусь. Якщо ж батьки (один з батьків), які на законних
підставах (постійно) проживають на території Республіки Білорусь, є іноземними
громадянами, то дитина вважається громадянином Республіки Білорусь за умови,
що вона народилася на території Республіки Білорусь, а іноземні держави не надають свого громадянства. У випадку, якщо дитина перебуває на території Республіки Білорусь, батьки якої невідомі, то вона набуває громадянство Республіки
Білорусь (ст. 13).
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Аналогічні або близькі за змістом правила філіації закріплені в законах про
громадянство інших пострадянських держав. Але тут слід зазначити, що в тексті
законів про громадянство пострадянських держав існують відмінності щодо
розміщення підстав набуття громадянства дітьми, що зумовлено особливостями
законодавчої техніки. Так, в окремих законах (наприклад, в Україні) питання громадянства дитини внаслідок усиновлення, встановлення опіки чи піклування,
визнання батьківства містяться в статті, де мова йде про підстави набуття громадянства (ст.6 Закону)2. Втім найчастіше в законах про громадянство пострадянських держав дане питання сформульовано у главі, яка має заголовок «Громадянтсво дітей у разі зміни громадянства батьків і в разі усиновлення» (Азербайджан3,
Казахстан4, Узбекистан5, Туркменістан6).
Особливо детально закони пострадянських держав про громадянство регулюють порядок набуття громадянства внаслідок прийняття до громадянства, яке зазвичай визначається як натуралізація.
Щоб набути громадянства пострадянських держав шляхом натуралізації іноземець та особа без громадянства подають клопотання про це та мають виконати
ряд умов.
Встановлення таких умов у світовій практиці визнається цілком правомірним.
До того ж право встановлювати умови натуралізації передбачено, зокрема, Конвенцією про скорочення безгромадянства (п. 2 ст. 1)7. Тим самим держави прагнуть захистити свої інтереси та забезпечити нормальне входження в нове
суспільство особи, яка набуває громадянства. Проте умови натуралізації, що висуваються державами, є різними, єдиних критеріїв не існує. Вони можуть як обмежувати можливості натуралізації, так і полегшувати її.
Першою умовою, наприклад в Україні, є визнання і дотримання Конституції
та законів України. Ця умова випливає із змісту громадянства, що проявляється у
взаємних правах, обов’язках та відповідальності між фізичною особою і державою.
Слід зазначити, що визнання і дотримання конституції та законів держави є
однією з істотних вимог натуралізації, що фіксується в законодавстві багатьох
держав, які утворилися після розпаду СРСР. Така вимога, з одного боку, пов’язана з необхідністю забезпечення лояльності особи щодо держави, а з іншого – пояснюється потребою громадянина знати свої права та обов’язки перед державою
і виконувати їх, оскільки знання законодавства полегшує входження особи в нове
суспільство. Тим часом, ця вимога в окремих пострадянських державах відсутня
(Азербайджан, Казахстан, Киргизстан8). В інших державах, наприклад, Вірменії,
вона сформульована надто загально, а саме: обізнаність з Конституцією Республіки Вірменія9. Натомість у Литві та Естонії дана вимога має практичне доповнення. Так, закон Литви про громадянство передбачає складання іспиту з основ Конституції Литовської Республіки (ст.12)10. А закон Естонської Республіки
містить окрему статтю, що стосується перевірки знань Конституції та Закону про
громадянство, а також порядку їх перевірки (ст.9). Встановлено, що особа, яка бажає набути громадянство Естонії має знати: основи державного устрою Естонії;
основні права, свободи та обов’язки громадянина; компетенцію Державного
зібрання, Президента, Уряду та суду; умови та порядок набуття, поновлення та
втрати громадянства Естонії. При цьому особа, яка бажає набути громадянство
Естонії, складає іспит, умови проведення якого встановлюються Урядом Республіки11.
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Щодо визнання та дотримання Конституції України, як однієї з умов прийняття до громадянства, то на сьогодні вона є формальною. Адже неможливо визнавати та дотримуватися Конституції України без її знання. Тому дане положення потребує уточнення. Враховуючи досвід пострадянських держав та необхідність
підвищення рівня правосвідомості осіб, що набувають громадянство України
шляхом натуралізації, вважаємо зазначену вище умову доцільно доповнити положенням про необхідність проходження тестування на знання Конституції України, порядок проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Серед найпоширеніших вимог щодо особи, яка бажає натуралізуватися, є й
вимога постійного (в Україні – безперервного) проживання на території цієї держави протягом певного часу – так зване укорінення (ценз осілості). З юридичної
точки зору умова укорінення пов’язується з доміцилієм, який у даному випадку
означає факт постійного проживання особи у відповідній державі і, як наслідок,
натуралізації.
В пострадянських державах ценз осілості коливається від 3 до 10 років (3 роки – Вірменія; 5 років – Киргизстан, Казахстан, Латвія12; 7 років – Білорусь;
10 років – Молдова13, Грузія14, Литва). Однак система обчислення строку проживання особи, яка претендує на прийняття до громадянства, визначається по-різному. Так, у Латвії п’ятирічний ценз осілості встановлено тільки для осіб, внесених
у так званий Регістр жителів. При чому їх п’ятирічний термін проживання починається з 4 травня 1990 р. до дня подання клопотання про прийняття до громадянства. В той же час особам, які прибули до Латвії після 1 липня 1992 р., цей термін
обчислюється з моменту отримання дозволу на постійне проживання (ст. 12).
В Естонії діє правило, відповідно до якого особа, яка бажає набути естонське громадянство, повинна проживати в Естонії до дня подання заяви про набуття громадянства не менше восьми років на підставі вида на проживання чи права на проживання, з них п’ять останніх років – постійно (ст.6).
Звертає на себе увагу і те, що більшість пострадянських держав припускається можливості скорочення терміну укорінення або встановлення винятків
щодо цієї вимоги.
При визначенні винятків щодо цензу осідлості в законах про громадянство пострадянських держав враховано багато чинників, серед яких і національноетнічний. Так, у Киргизстані вимога про п’ятирічний ценз осідлості не поширюється на осіб киргизської національності, що проживають за межами республіки (ст. 21 Закону), а в Казахстані – на осіб, що вимушено покинули територію Казахстану з політичних мотивів, та їхніх нащадків, якщо вони повернулися для постійного проживання в Республіку Казахстан як на історичну Батьківщину (ст. 16 Закону).
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що на сьогодні не існує і
однозначної відповіді на запитання, яким повинен бути термін постійного проживання на території держави перед натуралізацією. Але через призму міжнародноправових актів (п. 3 ст. 6 Європейської конвенції про громадянство15, п. «в» ч. 2
ст. 1 Конвенції про скорочення без громадянства) можна стверджувати, що він не
повинен перевищувати 10 років. А найбільш оптимальним у сучасних умовах і
достатнім для входження особи в нове суспільство є, на нашу думку, п’ятирічний
термін.
Пострадянські держави по-різному підходять і до інших умов набуття громадянства в порядку натуралізації, зокрема, до вимоги знання державної мови. Так,
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Закон Латвійської Республіки «Про громадянство» має цілий розділ, що стосується порядку перевірки знань латвійської мови. Вважається, що особа володіє
латвійською мовою, якщо вона повністю розуміє інформацію побутового і
офіційного характеру; вільно може розмовляти і відповідати на запитання побутового характеру; може вільно читати і розуміти будь-які тексти побутового характеру, закони та інші нормативні акти, інструкції і пам’ятки побутового характеру; може написати виклад на побутову тему (ст. 20). Даний підхід зумовлюється, вочевидь, тим, що держава не бажає приймати нових громадян і намагається побудувати етнічно чисту в національному відношенні державу, що є грубим порушенням прав людини, в тому числі права на громадянство.
Щодо Закону України «Про громадянство України», то в ньому вельми демократично регламентована вимога знання державної мови. Водночас не визначено
критерії володіння державною мовою чи її розуміння обсягом, достатнім для
спілкування. Тому законодавче запровадження тесту на перевірку рівня володіння
українською мовою, на нашу думку, сприятиме належному практичному застосуванню даної вимоги.
Наступною вимогою для натуралізації є наявність законних джерел існування. Втім у законах про громадянство деяких пострадянських держав дана вимога
відсутня (Вірменія, Казахстан, Таджикистан16), а в інших її регламентація обмежена лише констатацією наявності такої вимоги (ст. 14 – Білорусь, ст. 21 – Киргизстан, ст. 12 – Литва, ст. 15 – Молдова, ст. 18 – Туркменістан та ін). Певний виняток становить Закон України «Про громадянство України», де не тільки
фіксується дана вимога, а й встановлюється вичерпний перелік законних джерел
існування, а саме: заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або
власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні
фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних
та юридичних осіб, що мають законні доходи (ст. 1).
Вимога мати такі джерела існування, з одного боку, є справедливою, оскільки
за її відсутності держава зобов’язана буде надавати особам, які натуралізуються,
матеріальну допомогу. З іншого боку, така особа може проживати тривалий час в
державі і мати матеріальні труднощі у зв’язку з втратою роботи, що є на сьогодні
звичайною ситуацією. Тому до цього питання треба підходити диференційовано.
З цього приводу нам імпонує думка Л. М. Альбертіні та Ю. М. Тодики: при дотриманні особою решти вимог натуралізації не можна їй відмовити в набутті громадянства тільки тому, що в даний момент вона зазнає економічних труднощів17.
Загалом слід виходити з того, що кожна держава сама вирішує, які умови має
виконати особа, що натуралізується, а це, в свою чергу, зумовлює їх різноманітність. Досить своєрідними є такі вимоги: 1) знання історії та основ конституції, наявність будь-якого нерухомого майна (Грузія); 2) знання тексту державного гімну (Латвія); 3) складення присяги на вірність державі (Вірменія, Естонія,
Молдова).
Щодо останньої вимоги, то вітчизняні правознавці слушно наголошують на
необхідності її відновлення в чинному законодавстві, як це було передбачено в Законі «Про громадянство Української держави» від 2 липня 1918 р.18 Це дало б
можливість підняти рівень морального аспекту громадянства та підвищити його
авторитет.
Поряд з натуралізацією в законодавстві окремих пострадянських держав передбачена реєстрація. Ця правова новація закріплена в законах про громадянство
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Республіки Білорусь (ст.12) та Таджикістану (ст.21). Так, право на отримання громадянства Республіки Білорусь в порядку реєстрації мають особи, які постійно
проживали на території Республіки, але виїхали за її межі до введення в дію Закону про громадянство. Ці особи повинні мати докази своєї належності до громадянства СРСР та не перебувати в громадянстві інших держав.
По своїй сутності реєстрація – це спрощена процедура прийняття до громадянства. Саме тому в Законі про громадянство Російської Федерації від 31 травня
2002 р.19, на відміну від Закону про громадянство від 28 листопада 1991 р., де
була передбачена реєстрація, встановлено загальний та спрощений порядок
прийняття до громадянства (ст.ст. 13-14). Закріплення на рівні закону двох понять
«загальний» та «спрощений» порядок прийняття до громадянства в Російській
Федерації полегшує їх розуміння.
Щодо спрощеної натуралізації, то вона в законодавстві більшості пострадянських держав не є самостійною підставою набуття громадянства. Це лише вид
полегшеної натуралізації. Вона застосовується до осіб, на яких, як правило, не поширюються такі умови натуралізації: 1) безперервне проживання на законних
підставах на території держави; 2) володіння державною мовою або її розуміння
в обсязі, достатньому для спілкування; 3) наявність законних джерел до існування. До речі, умови натуралізації, що висуваються пострадянськими державами, є
різними, єдиних критеріїв не існує. Вони можуть як обмежувати можливості натуралізації, так і полегшувати її. Окрім цього, законодавством сучасних держав
умови натуралізації диференціюються залежно від: 1) статусу особи (іноземець
чи особа без громадянства); 2) спеціального статусу (надання статусу біженця чи
притулку); 3) цивільного стану (перебування в шлюбі з громадянином відповідної
держави).
Слід також зважити на те, що в законодавстві більшості держав, у тому числі
й в Україні, відсутня пряма вказівка на спрощену натуралізацію, але це не означає, що вона не знайшла в ньому свого закріплення. Найчастіше в законодавстві
спрощений порядок передбачається при зверненні з проханням про натуралізацію
особи, подружжя якої має громадянство відповідної держави. Так, в Україні подружжя звільняється від цензу осілості як вимоги натуралізації, однак за певних
умов. Цими умовами є, по-перше, перебування особи у шлюбі з громадянином
України терміном понад два роки, у тому числі якщо такий шлюб припинився
внаслідок смерті громадянина України, і по-друге – постійне проживання в Україні на законних підставах. Очевидно, вимога терміну проживання в шлюбі з
громадянином України понад два роки передбачена для запобігання зловживань
цією можливістю набуття громадянства.
Пільгові умови (тобто спрощена натуралізація) в пострадянських державах
передбачені для осіб, які мають визначні заслуги перед державою або прийняття
яких до громадянства становить державний інтерес. Тим часом, громадянство Естонії за визначні заслуги надається лише в межах квоти (не більше 10 осіб протягом року) (ст.10); у Литві прийняття до громадянства за визначні заслуги передбачено ст.16 Закону про громадянство, яка має назву «Прийняття до громадянства як виняток».
Звертає на себе увагу і те, що в конституціях окремих пострадянських держав
для осіб корінного етносу встановлено спрощений порядок прийняття до громадянства. Так, ч.3 ст.50 Конституції Киргизької Республіки визначає: «Киргизи, що
проживають за межами Киргизької Республіки, незалежно від наявності грома-
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дянства іншої держави, мають право набути громадянтсво Киргизької Республіки
в спрощеному порядку». Близьке за змістом положення міститься в Конституції
Вірменії: вірмени за національністю набувають громадянство Ре спубліки
Вірменія в спрощеному порядку (ст.11.3). З одного боку, це є небажаним явищем,
бо сприяє розвитку націоналізму в державі. З іншого боку, це можна розглядати
як один із засобів захисту державою свого етносу. Щодо України, то її основний
закон не тільки не вимагає надання привілеїв у набутті громадянства етнічним українцям, а в ч. 2 ст. 24 прямо забороняє надавати будь-які привілеї за ознакою
етнічного походження. І нарешті, норми, які визначають спрощену натуралізацію
в Україні, розпорошені по всій ст. 9 Закону «Про громадянство України», в якій
йдеться і про загальний порядок натуралізації. Вважаємо за доцільне чітко провести в Законі розмежування норм, які визначають загальну і спрощену натуралізацію та закріпити їх в окремих статтях, як це зроблено у Федеральному законі Російської Федерації про громадянство (ст.14).
Надання пільгових умов у набутті громадянства особам корінного етносу
встановлено і в окремих законах про громадянство пострадянських держав (Білорусь – ст.14, Вірменія – ст.13, Киргизстан – ст.21, Латвія – ст.13). Так, згідно зі
ст.13 Латвійського закону про громадянство в порядку «позачергової натуралізації» до громадянства Латвії приймаються особи: один з батьків яких латиш
або лів і які постійно проживають в Латвії або репатріюють до Латвії і їх дружини, якщо вони перебувають у шлюбі не менше 10 років; які були громадянами колишнього СРСР та їх нащадки на момент набрання чинності Законом про громадянство, які проживають у Латвії та які відповідно до ст.1 Закону про підданство
від 23 серпня 1919 р. могли претендувати на громадянство Латвії, але не використали це право, а також подружжя цих осіб, якщо вони перебувають у шлюбі не
менше 10 років. Зазначені особи виведені з під дії цілого ряду обмежень, передбачених для прийняття до громадянства Латвії.
Отже, із зазначених вище позицій правове регулювання двох головних підстав
набуття громадянства пострадянських держав (філіації та натуралізації) є багатоваріантним і навіть спільним моментам властиві свої особливості. Втім, не можна по-справжньому займатися проблематикою набуття громадянства пострадянських держав, до кінця пізнати й зрозуміти його юридичну природу без з’ясування сутності інших складних, іноді неоднозначних підстав набуття громадянства в державах, що утворилися на теренах СРСР. Але це вже тема іншої статті.
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ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
Приділено увагу з’ясуванню сутнісних характеристик інституту адміністративно-територіального устрою, місця адміністративно-територіального устрою в територіальній організації держави, проаналізовано роль принципів адміністративнотериторіального устрою та визначено особливості, які характеризують адміністративно-територіальний устрій як цілісну систему.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, територіальна організація держави, принцип, конституційне право
Коршун В.Ф. Содержание принципов административно-территориального устройства
Внимание уделено выяснению существенных характеристик административнотерриториального устройства, места административно-территориального устройства в теририториальной организации государства, проанализирована роль принципов
административно-территориального устройства и определены особенности, которые характеризуют административно-территориального устройства как единую систему.
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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.

Одним із шляхів удосконалення державотворення є розв’язання комплексу територіальних проблем на основі засад правової держави, зокрема, проблем
адміністративно-територіального устрою.
Велике значення для реформування адміністративно-територіального устрою
України, мають основні принципи, які покладено в основу адміністративно-територіального устрою України, з’ясування їх характеру, значення і механізму дії, а
також вироблені на їх основі критерії для визначення оптимальних розмірів і
особливостей окремих ланок системи адміністративно-територіального устрою.
Одним із спо собів територіальної організації України є запровадження
закріпленого в Конституції України фундаментального принципу організації та
здійснення державної влади шляхом її децент ралізації і ре формуванням
відповідних рад у реальні органи місцевого самоврядування, оскільки успадкована від колишнього Радянського Союзу система «всевладдя Рад народних депутатів», що не передбачала поділу влади – ні горизонтального, ні вертикального, а
між різними ланками системи адміністративно-територіального устрою існували
відносини адміністративного підпорядкування. Це означало, що органи влади
адміністративно-територіальних одиниць низової ланки у відповідності з принципом демократичного централізму знаходились в підпорядкуванні органів влади, які утворені на території одиниць середньої ланки, таким же чином і останні
підпорядковувались вищестоящим органам.
Систему адміністративно-територіального устрою, як і територіальний устрій
держави, сьогодні, слід розглядати крізь призму зовсім нових, змінених в протилежний бік функцій держави і принципів організації і діяльності всього державного апарату, що склався за часів радянського періоду існування України як складової частини партійно-командної системи. З моменту проголошення незалежності і самостійності України та закріплення в Конституції України держави
України як демократичної, правової, соціальної, в якій людина, її життя, здоров’я,
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю, змінилася вся система координат всього державного апарату і всієї цілісної системи державного механізму. В першу чергу змінилися
функції нашої держави, і, якщо, на перший погляд, їх кількість чи назва залишилися майже незмінними, то зовсім іншим є їх зміст, їх сутнісні характеристики.
Адміністративно-територіальний устрій є історично зумовленим явищем, витоки якого сягають часів зародження державної організації суспільства. Зародки
інституту були спричинені економічними і політичними чинниками, мали як суто
економічну основу і матеріальну базу, так і суто управлінське підґрунтя. Однак
сучасний адміністративно-територіальний устрій України має іншу природу, але
є на сьогодні недосконалим і суперечливим. Для з’ясування сутнісних характеристик інституту адміністративно-територіального устрою ключовим є його
офіційне визначення, що міститься у відповідних правових актах.
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Конституційне закріплення інституту адміністративно-територіального устрою можна вважати однією із засад конституційного ладу, хоча і не закріпленого
у відповідному розділі Конституції України. Вона закріплює лише найбільш важливі засади адміністративно-територіального устрою як особливого державноправового інституту, які визначають його місце серед інших державно-правових
інститутів, його значення і принципи; компетенцію держави по встановленню і
зміні адміністративно-територіального уст рою; перелік найважливіших
адміністративно-територіальних одиниць, на які поділяються територія держави.
Конституція України досить чітко визначає місце адміністративно-територіального устрою, зосереджуючи більшість відповідних норм в розділі про територіальний устрій, що дозволяє з усією упевненістю вирішити питання про
місце адміністративно-територіального устрою в територіальній організації держави. Конституція певною мірою формулює завдання і принципи адміністративно-територіального устрою, що знайшло своє вираження в її преамбулі, де сформульована вища мета і головні завдання української держави, а також у статтях, в
яких вказані основні напрямки діяльності (функції) держави, перш за все в сфері
економічного, соціального і культурного розвитку.
Конституційні основи адміністративно-територіального устрою – це норми
Конституції України, які регулюють всі найважливіші питання адміністративнотериторіального устрою в інтересах здійснення найвищої мети, головних завдань
і основних функцій нашої держави. Адміністративно-територіальний устрій являє собою таку сукупність тісно пов’язаних між собою елементів і відносин, яка
виступає по відношенню до інших систем національно-державного устрою як
єдине ціле.
До числа певних особливостей, які характеризують адміністративно-територіальний устрій як цілісну систему, можна віднести:
– єдність і цілісність державної території (статті 2, 132 Конституції України);
– загальна направленість адміністративно-територіального устрою, його
тісний зв’язок з основними функціями української держави, із завданнями економічного, соціально-культурного розвитку;
– єдина система, яка склалася в масштабі України взаємопов’язаних територіальних ділень – адміністративно-територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище і село;
– єдині основні принципи, що лежать в основі всього адміністративно-територіального устрою держави;
– єдність системи органів місцевої влади і органів місцевого самоврядування,
утворених відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою;
– самостійність адміністративно-територіальних одиниць.
Принципи адміністративно-територіального устрою – це керівні вихідні положення, засади, що лежать в основі встановлення та функціонування внутрішньої
адміністративно-територіальної організації держави, визначають її характер і
зміст, а також відображають певні закономірності діяльності і розвитку адміністративно-територіальних одиниць, їх взаємовідносини між собою та іншими
інститутами держави.
Принципи адміністративно-територіального устрою закріплені на конституційному рівні в розділі ІХ Конституції України, хоча інші норми Конституції також містять принципи територіального устрою як доповнення і розширення
змісту цього інституту. До них належать принципи унітаризму, народного суве-
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ренітету, непорушності державного кордону та внутрішньої територіальної
організації держави, тобто ті засади, які встановлені статтею 132 Конституції
України, зокрема, єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних,
екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій.
Однією із форм вираження державного суверенітету є право територіального
верховенства, оскільки територія є не тільки просторовою межею держави, але і
складає матеріальну основу її діяльності. Територіальне верховенство означає необмежене право держави здійснювати суверенітет на всій території України, адже згідно зі статтями 2, 132 Конституції України територія України в межах існуючого кордону є єдиною, цілісною і недоторканою. Важливою формою вираження суверенітету, здійснення територіального верховенства є повноваження по
вирішенню питань адміністративно-територіального устрою.
Один із загальновизнаних принципів права є принцип недоторканості і
цілісності державної території, що випливає зі смислу територіального верховенства держави. Цей принцип недоторканості і цілісності державної території має
відповідний конституційний припис. Як встановлено частиною третьою статті 2
Конституції України, «територія України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканою». Поняття цілісності означає неприпустимість насильницького
розчленування державної території або захоплення та відторгнення (анексію) її
частини, а недоторканість зумовлює, в першу чергу, заборону будь-якого посягання однієї держави на територію іншої.
Зі змісту частини першої статті 2 Конституції України, згідно з якою суверенітет України (державний суверенітет) поширюється на всю її територію, та частини другої статті 17, в якій йдеться, зокрема про захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості також випливає конституційна вимога недоторканості і цілісності державної території. Крім того, згідно з положенням
статті 132 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного
розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Принципом адміністративно-територіального устрою також є забезпечення
найбільш повного задоволення соціальних потреб населення, їх культурно-побутових потреб і запитів. Цей принцип раніше взагалі не вказувався в літературі з
питань адміністративно-територіального устрою, оскільки він ніколи спеціально
ніде не вказувався в нормативних актах і матеріалах, які пов’язані з проведенням
районування. Але в процесі здійснення адміністративного районування, особливо низового, враховувались конкретні обставини, які пов’язані з розміщенням
соціально-культурних, побутових, комунальних та інших установ.
Так при створенні областей і округів враховувались інтереси культурно-побутового обслуговування населення, а введення районів дозволило значно наблизити до населення, особливо до селян, різні установи, які обслуговували сільське
населення, зокрема лікарні, ветеринарні і агрономічні пункти, почтово-телеграфні контори, які раніше були відірвані від волості, і це тягло за собою певні
труднощі для населення. яке обслуговувалось.
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Свідченням цього є статистичні дані, які характеризують основні показники
розвитку «мережі» охорони здоров'я, освіти, культури, побутового обслуговування, а також обсяг побутових послуг за перші десять років існування незалежної
України. Наприклад, капітальні вкладення в будівництво комунальних
підприємств, установ науки, культури, охорони здоров'я, освіти, мистецтва складало 9,5% від загальної суми капітальних вкладень в народне господарство. З одного боку, це говорить про досить великі зусилля з боку держави для покращення обслуговування населення і їх забезпечення соціальними послугами, з іншого
боку, – про обмежені можливості в цьому відношенні через історичні умови, що
склалися на протязі досить тривалого періоду часу.
Але в подальшому відповідне питання стало генеральним вектором економічного і соціального розвитку держави, свідченням чого є здійснення великих
соціальних заходів, які мали загальну орієнтацію господарського розвитку країни
на перспективу і були направлені на підвищення добробуту народу, зокрема розширення житлово-комунального і культурно-побутового будівництва, покращення охорони здоров’я, розвиток освіти.
Послідовне здійснення цього принципу адміністративно-територіального устрою, тісно пов’язаного з забезпеченням ефективного обслуговування населення
всіма видами соціальних послуг, вимагає того, щоб при встановленні територіальних кордонів всім категоріям населення був забезпечений однаковий доступ і однакові можливості користуватися всім комплексом соціальних послуг на
місцях, які інколи ще існують на місцях у зв’язку з відомчою відокремленістю.
У сучасних умовах здійснення згаданого принципу на практиці вимагає врахування цілого ряду факторів, які пов’язані з конкретними умовами окремих областей, міст і районів, керуючись при цьому загальним положенням про створення оптимальних умов для соціально-побутового і культурного обслуговування населення даної території. Неврахування територіального момента, а також тієї обставини, що недостатній розвиток будь-якого елементу соціально-побутової
інфраструктури, в тому числі і відставання в житловому будівництві, може призвести до розвитку небажаних соціальних явищ в територіальному плані, наприклад відтік працездатного населення і тощо.
Звичайно, кожна галузь сфери обслуговування – освіта, охорона здоров’я,
культура, служба побуту – має свої територіальні особливості, які обумовлені
розміщенням відповідних установ і підприємств, оцінити які стосовно до умов
життя того чи іншого регіону не просто. Позитивне значення, як відмічалось в
економічній літературі, можуть мати комплексні характеристики соціально-побутової інфраструктури, за допомогою яких можна було б абстрагуватись від галузевого підходу до оцінки умов життя населення і в якійсь мірі врахувати всі основні потреби населення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці1.
Розвиток сфери обслуговування в сільському районі багато в чому визначається тим, яке поселення є його адміністративним центром. Соціологічні
дослідження, які проведені ще радянськими демографами, показують, що суттєва
різниця характеристик районних центрів служать показником нерівності умов обслуговування і їх доступності для населення різних районів, а також нерівності
якості виконання районоутворюючих функцій поселеннями, які є рівними за
адміністративним статусом2. Тому є доцільним здійснювати курс на обмеження
росту великих міст, і розвивати систему багатофункціональних обслуговуючих
центрів, оскільки та кількість обласних і республіканських міст явно не вистачає
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для організації всебічного обслуговування населення на всій території нашої
країни.
Принципи територіальної організації відображають об’єктивно існуючі риси,
які характеризують державну територію і базуються на таких устоях суспільства,
як економічні і політичні основи, національно-державний устрій і демократична
організація держави. Організація території визначається такими принципами, які
в найбільшому ступені відповідають інтересам груп чи окремих громадян. Будучи одним із найважливіших економічних факторів, територія складає частину матеріальної бази державного суверенітету, слугує просторовою основою економічної діяльності держави, і разом з тим є межею здійснення державної влади.
Держава організує свою територію на базі принципів районування, система
яких відображає всю багатоманітність зв’язків, які існують у сфері територіальної організації. Слід розмежовувати загальне поняття територіального принципу
держави і конкретні принципи, що характеризують організацію державної території. Поняття «територіальний принцип» вживається для позначення просторової сфери побудови державного апарату, для виразу територіального масштабу
діяльності як апарату в цілому, так і його частин. Дія територіального принципу
в організації державного апарату знаходить втілення в тому, що всі його ланки будуються у відповідності з державно-територіальним поділом.
Інколи територіальний принцип має більш широке значення, коли він розглядається не як один із показників структури державного апарату і його органів, а
як фактор організації і діяльності держави в цілому, включаючи його економічну,
національну, політичну організацію. Широку сферу дії територіального принципу визначає значення території як єдиної просторової бази держави, дією якого
охоплюється вся структура держави.
Існування єдиного територіального принципу побудови держави передбачає
наявність ряду конкретних принципів організації державної території, які мають
різний зміст – економічний, географічний, політичний і т.д., які носять правовий
характер, оскільки закріплені в положеннях нормативно-правових актів, що регулюють державну організацію території.
Принципи територіальної організації втілюються не лише в побудові
адміністративно-територіальної системи, а й в організації апарату державної влади і в устрої всіх форм національних утворень. Хоча за своїм змістом ці принципи зводяться звичайно до принципів адміністративно-територіального поділу, як
єдиних положень, які найбільш узагальнено характеризують територіальну
структуру держави, хоча своєю дією вони охоплюють менш широку сферу відносин, ніж це охоплюється поняттям територіальної організації.
Такі найбільш загальні принципи адміністративно-територіального устрою,
які вироблені в практиці державного будівництва нашої країни. Подальше удосконалення адміністративно-територіального устрою та проведення реформи
адміністративно-територіального устрою і перехід до нової системи адміністративно-територіального устрою може бути ефективним лише за умови чіткого визначення принципів територіальної організації держави і їх поєднання з принципами адміністративно-територіального устрою, які нададуть змогу визначення
чітких критеріїв для визначення оптимальних розмірів кожної ланки адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких і створюються відповідні органи
державної влади і місцевого самоврядування для здійснення державою своїх
функцій і завдань на місцях.
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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
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Конституційне закріплення прав і свобод людини як найвищої цінності та їх
відповідність нормам міжнародного права є однією з важливих ознак демократичної, соціальної держави. Відповідно до ст. 24 Конституції України усі громадяни
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними в своїх можливостях перед законом. Цією нормою вітчизняний законодавець закріпив один з головних
принципів правової, демократичної держави – принцип рівності, який означає
рівність кожної особи, яка знаходиться на території України, перед законом.
Однак, на жаль, в українському суспільстві, як і в усіх інших, існує значна
кількість осіб з особливими потребами, які пов’язані зі станом їх фізичного здоров’я. Так, наприклад, у вересні 2013 р. у Вінницькій області проживало більше
© КРАВЧЕНКО Надія Валеріївна – головний спеціаліст департаменту соціальної
політики Вінницької обласної державної адміністрації
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6000 лише
та ще більше – повнолітніх інвалідів. Ці громадяни,
крім своїх особливих потреб, часто зустрічаються з непристосованим умовами
для свого повноцінного існування у суспільстві. До таких умов належать, зокрема, недостатня кількість пандусів в адміністративних будівлях, обмежений доступ інвалідів до спеціальних місць для паркування автомобілів, неможливість
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, велика черговість на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом тощо. Усе це призводить до непрямої дискримінації інвалідів та обмеження
їх прав, незважаючи на певні прогресивні зміни, що відбулися в Україні останніми роками.
Різні аспекти перерахованих та інших проблем правового захисту прав
інвалідів аналізувались в наукових доробках О. Вінгловської, В. Догадова, Ю. Городецької, К. Закоморної, О. Марцеляка, О. Мочульської, В. Москаленко, П. Пилипенко, К. Рудого, Н. Стаховської, В. Темченко, О. Ярошенко, Я. Яськевич та
інших дослідників.
На шляху зближення вітчизняного законодавства із законодавством Європи
щодо забезпечення прав інвалідів Україна ратифікувала 16.12.2009 р. Конвенцію
про права інвалідів (далі – Конвенція) і Факультативний протокол до неї, що набрали чинності для нашої держави 06.03.2010 р.2
Тлумачний словник В. Даля містить таке визначення принципу – це наукове
та моральне начало, правило, основа, від якої не відходять3. І. Кант писав, що
принципи роблять законодавство зрозумілим для кожного і тим самим спрощують його4. Де немає принципів, вважає В. Нерсесянц, там немає і права5.
З точки зору О. Копиленка, принцип – це вихідне положення теорії, вчення,
науки, світогляду; центральне поняття, визначальна ідея, що поширюється на всі
явища знань у галузі, де цей принцип абстрагований6.
На думку інших вітчизняних вчених, принципи – це керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого – найбільш загальні норма, які
діють у всій сфері правового регулювання і поширюються на всі суб’єкти7.
Принципи права, на думку С. Алексєєва, – це виражені в праві вихідні нормативно-правові засади, що характеризують його основи та зміст, закріплені в ньому закономірності суспільного життя8.
Принципи права виступають як своєрідна несуча конструкція, на якій базуються і реалізуються не тільки окремі норми права, інститути і галузі права, а й
вся система права. Від ступеня їх дотримання в прямій залежності знаходиться
рівень складності, стабільності й ефективності всієї правової системи9.
З підписанням Конвенції України взяла обов’язок дотримуватися таких принципів: принцип поваги до притаманної людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності; принцип недискримінації; принцип повного й ефективного залучення та включення інвалідів
до суспільства; принцип поваги до особливостей інвалідів і прийняття їх як компонента людської різноманітності й частини людства; принцип рівності; принцип
доступності; принцип рівності чоловіків і жінок; принцип поваги до таких
здібностей дітей-інвалідів, які розвиваються, принцип поваги до права дітейінвалідів зберігати свою індивідуальність.
Зазначені принципи в тій чи іншій мірі знайшли відображення в Конституції
та законах України. Так. відповідно до Конституції України усі люди є вільні і
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рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21). Відповідно до ст. 23 Конституції України, кожна людина має
право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються
права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Ці норми Основного Закону України на найвищому юридичному рівні відображають один з основних
принципів Конвенції – принцип поваги до притаманної людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності.
На втілення принципів Конвенції та ст. ст. 21, 23, 24 Конституції України у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від
06.09.2012 р. визначено, що принцип недискримінації передбачає незалежно від
певних ознак забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб10. Цими нормами
Україна на законодавчому рівні визнає, що всі особи є рівними перед законом і
мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації, забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності й гарантує
інвалідам рівний та ефективний правовий захист від дискримінації на будь-якому
ґрунті.
Принцип повного й ефективного залучення та включення інвалідів до
суспільства (ст. ст. 29, 30 Конвенції), який визначає, що інваліди мають право брати участь у політичному та суспільному житті, у культурному житті, проведенні
дозвілля й відпочинку та заняттях спортом11, вітчизняний парламент відобразив
у виборчому законодавстві, у Законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р., «Про політичні партії» від
05.04.2001 р., «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15.09.1999 р., «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. тощо.
Перший з цієї низки законів, окрім того, відображає прийняті Генеральною
Асамблеєю ООН 20 грудня 1993 р. стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, в яких дається визначення терміну «забезпечення рівних
можливостей». Під останнім розуміється процес, завдяки якому різні системи
суспільства і навколишнього середовища, такі, як обслуговування, трудова
діяльність та інформація, виявляються доступними для всіх, особливо інвалідів12.
Принцип доступності означає, що усі інваліди повинні мати доступ, на рівні
з іншими особами, до громадських та адміністративних будівель, до засобів масової інформації тощо. Цей принцип також закріплено у Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Так, у його ст. 26 визначено, що
підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби
пересування та собак-поводирів) до об'єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з
урахуванням потреб інвалідів13.
Принцип рівності чоловіків і жінок полягає в тому, що незалежно від статі мають забезпечуватися рівні права та обов’язки інвалідів обох статей. Цей принцип
знайшов широке відображення у Сімейному кодексі України від 10.01.2002 р., а
особливо – у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р.
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Відносно нові та прогресивні для нашого суспільства з його зашкарублою системою виховання принципи – принцип поваги до таких здібностей дітейінвалідів, які розвиваються, і принцип поваги до права дітей-інвалідів зберігати
свою індивідуальність – знайшли відображення у Законі України «Про охорону
дитинства» від 26.04.2001 р. (ст. ст. 9, 10, 19, 22, 26 ), у Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. (ст. ст. 23, 33 – 40), у Законі України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» від 16.11.2000 р. тощо.
Згадані норми вітчизняного законодавства стали юридичною базою та створили правові передумови виникнення в Україні омбудсмана з прав інвалідів. З метою подальшої імплементації принципів Конвенції, їх широкої реалізації та поглиблення забезпечення рівних прав і законних інтересів осіб з обмеженими можливостями Кабінет Міністрів України створив новий інститут – інститут Урядового уповноваженого з прав інвалідів (далі – Урядовий уповноважений)14.
Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України та підпорядковується Кабінетові Міністрів України. Його посада прирівнюється до першої
категорії посад державних службовців. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під
час розгляду питань, що належать до його компетенції.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Він має бланк із найменуванням своєї посади.
Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має
вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері. Першим Урядовим уповноваженим призначено О.В. Журавко – народного депутата України V та VI скликання, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів. О.В. Журавко – громадський діяч, інвалід з дитинства, тобто, людина,
що знає «з середини» проблеми осіб з особливими потребами.
Кабінет Міністрів України, з огляду на норми Конвенції, поклав на Урядового
уповноваженого такі завдання: 1) підготовка пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів інвалідів; 2) вжиття у межах своїх повноважень заходів до усунення порушень прав і законних інтересів інвалідів та запобігання їх повторному вчиненню; 3) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів інвалідів;
4) забезпечення інформування громадськості про права інвалідів.
Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань подає
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення додержання прав і
законних інтересів інвалідів, удосконалення механізму реалізації державної
політики у цій сфері. Він може брати участь у підготовці та опрацюванні проектів
актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, а також вивчати
стан роботи закладів системи реабілітації інвалідів щодо забезпечення соціального захисту інвалідів, які перебувають (утримуються) у таких закладах.
Урядовий уповноважений взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, консультативно-дорадчими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.
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Він може звертатись в установленому порядку до державних органів, у тому
числі правоохоронних, з питань усунення порушень прав і законних інтересів
інвалідів, запобігання їх повторному вчиненню. Одним з важливих його повноважень є подача Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації про факти
порушення прав і законних інтересів інвалідів разом з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Урядовий уповноважений має сприяти виконанню центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування міжнародних
договорів щодо додержання прав і законних інтересів інвалідів.
Урядовий уповноважений, з метою втілення принципу повного й ефективного залучення та включення інвалідів до суспільства, забезпечує інформування
громадськості через ЗМІ про права інвалідів та про прийняття Кабінетом
Міністрів України рішень щодо забезпечення додержання конституційних прав і
законних інтересів інвалідів, усунення їх порушень та виконання Україною
міжнародних зобов’язань у цій сфері.
Урядовий уповноважений для виконання своїх завдань наділений низкою
спеціальних прав. Так, він має право звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо сприяння вирішенню питань, що належать до його компетенції, а також одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Для опрацювання питань, що належать до його компетенції, Урядовий уповноважений має право залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців. З метою вивчення та вирішення питань, що належать
до його компетенції, він може ініціювати утворення робочих груп. Крім того, Урядовий уповноважений має право брати участь у засіданнях центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції та право самостійно скликати наради з таких питань.
За досить короткий термін існування цього державного інституту ним вже
здійснено певний обсяг роботи. Так, наприклад, вже створено Дорадчий комітет
при Урядовому уповноваженому з прав інвалідів, до складу якого увійшли представники понад 20 найбільших та найактивніших громадський організацій
інвалідів. Цей комітет визначив найважливіші напрями роботи Урядового уповноваженого. На першому засіданні Дорадчого комітету йому було рекомендовано:
– ініціювати внесення змін до законодавства щодо 4-відсоткової квоти, які
знижують надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
– підняти питання перед Урядом щодо гарантування безперешкодного доступу інвалідів до спеціальних місць для паркування автомобілів осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
– провести відповідну роботу щодо внесення змін до Інструкції з надання
фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за
рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до
державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;
– вимагати від відповідних структур надавати пріоритет друку підручників
шрифтом Брайля підприємствам УТОСу;
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– ініціювати вдосконалення Закону України «Про соціальні послуги» шляхом
надання громадським організаціям інвалідів права здійснювати контроль за
якістю надання соціальних послуг, а також залучати ці організації до надання
соціальних послуг населенню15.
Крім того, члени Дорадчого комітету затвердили Положення про цей орган.
Відповідно до його норм, Дорадчий комітет є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом на громадських засадах. Створено його з метою
забезпечення участі громадян в діяльності Урядового уповноваженого з прав
інвалідів, об’єднання зусиль Президента України, Уряду та всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів задля повноцінного вирішення актуальних проблем
осіб з інвалідністю на принципах достатності та справедливості у вирішенні
соціальних проблем цієї категорії громадян, налагодження ефективної взаємодії з
громадськістю. Очолює Дорадчий комітет секретар, що має заступника16.
Таким чином, Україною здійснено ще один крок в процесі імплементації
міжнародно-правових принципів в галузі захисту прав інвалідів – на рівні урядового органу створено інститут спеціалізованого омбудсмана з прав інвалідів. З метою посилення правового статусу цього державного інституту його необхідно
наділити певними владно-розпорядчими повноваженнями та надати його актам
імперативного характеру.
1. Більше ніж 6000 дітей-інвалідів проживає на Вінниччині // 33-й канал. – 2013. –
25 вересня –№ 40. – С.14. 2. Конвенція про права інвалідів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_g71. 3. Даль В. Толковый словарь
русского языка / Даль М. – М., 1980. – Т.3 – С. 431. 4. Кант И. Сочинения / Кант И.: в
8 т.; под общ. ред. проф. А.В. Гулыги. – М., 1994. – Т. 3. – С.276. 5. Мартыненко Б.К.
Право и справедливость / Б.К. Мартыненко // Философия права в России: теоретические принципи и нравственные основания: материали междунар. науч. конф., (Спб., 1517 ноября 2007 г.). – Спб., 2007. – С.76. 6. Теорія держави і права [Зайчук О. В., Оніщенко Н. М.]: академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер 2006. – С. 45. 7. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М.:
підручник. 2-ге видання, стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – С. 284. 8. Алексеев С.С. Общая теория права / Алексеев С.С. – Т.1. – М., 1981. – С. 98 – 99. 9. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Цит. праця. – С.285. 10. Закон України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17. 11. Конвенція про
права інвалідів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_g71. 12. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Прийняті генеральною Асамблеєю ООН на сорок восьмій сесії 20 груд. 1993 р.
(резолюція 48/96) [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу: http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno-pravovuy_zahust_ditey/100. html. 13. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/875-12. 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Урядового уповноваженого з прав
інвалідів» від 17.04.2013 р. № 273 [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273-2013. 15. Дорадчий комітет при Урядовому уповноваженому з прав інвалідів визначив найважливіші питання соціального захисту
інвалідів [Електронний ре сурс] – Режим до ступу: http://www.invak.info/zakony-iprava/2818-doradchij-komitet-pri-uryadovomu-upovnovazhenomu-z-prav-invalidiv-viznachiv-najvazhlivishi-pitannya-sotsialnogo-zakhistu-invalidiv.html. 16. Дорадчий комітет
допомагатиме Урядовому уповноваженому з прав інвалідів відстоювати інтереси людей
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УДК 342.1
Х. Б. КОНОВЕЙЧУК

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розглядаються питання конституційно-правової відповідальності за порушення
законодавства в сфері благодійної діяльності в Україні. Аналізуються цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про
благодійну діяльність. Звертається увага на наявність в цивільному, адміністративному та кримінальному законодавстві протиріч та прогалин щодо здійснення благодійної
діяльності. Даються пропозиції щодо їх усунення.
Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, конституційний делікт,
громадські об’єднання, благодійна діяльність, юридична особа, фізична особа.
Коновейчук Х. Б. Конституционно-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере благотворительной деятельности в Украине
Рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности за нарушение законодательства в сфере благотворительной деятельности в Украине. Анализируются гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за
нарушение законодательства о благотворительной деятельности. Обращается внимание на наличие в гражданском, административном и уголовном законодательстве
противоречий и пробелов в осуществлении благотворительной деятельности. Даются
предложения по их устранению.
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционный
деликт, общественные объединения, благотворительная деятельность, юридическое
лицо, физическое лицо.
Konoveychuk Christine. Constitutional and legal responsibility for violation of legislation on philanthropy in Ukraine
The paper deals with the constitutional and legal responsibilities for violation of legislation 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, administrative and criminal law of contradictions and gaps on charitable activities. Put forward proposals to address them.
Key words: constitutional and legal liability, constitutional tort, associations, charitable
activities, legal entities, individuals.

Конституція України є основним джерелом конституційно-правової
відповідальності1, але не єдиним, оскільки норми конституційного права знаходять своє об’єктивне відображення і в інших нормативно-правових актах.
Під конституційно-правовою відповідальністю розуміють самостійний вид
юридичної відповідальності, визначений нормами конституційного права, що передбачає заохочення державою позитивного діяння суб’єкта конституційно-правових приписів (позитивний аспект) або негативну реакцію держави на конституційний делікт (негативний аспект), що передбачає зазнавання суб’єктом конституційного правопорушення визначених санкцій у межах чинного конституційного законодавства2. Тобто, будучи самостійним видом юридичної
© КОНОВЕЙЧУК Христина Богданівна – молодший науковий співробітник Прикарпатського науково-дослідного центру правової політології
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відповідальності, конституційно-правова відповідальність передбачає як пряму
відповідальність, види і міра якої визначається конституційним правом України
(конституційно-правова відповідальність), так і опосередковану (бланкетну)
відповідальність, види і міра якої визначається іншими галузями права ( кримінально-правова, цивільно-правова, адміністративно-правова)3.
Так, стаття 36, Конституції України регламентує право громадян на свободу
об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення та захисту
своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів4. Об’єднання громадян є добровільне громадське формування, яке створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Одним із різновидів об’єднань громадян виступають
благодійні організації. Відповідно до частини 3 статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна організація – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну
діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її
діяльності5. Право на об’єднання не є абсолютним правом і може піддаватися
певним обмеженням.
Обмеження на користування правом на об’єднання встановлюється Конституцією і законами України. Так, в частині 1 статті 37 Конституції України,
закріплено норму, що забороняє утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини,
здоров’я населення, а частина 2 цієї статті забороняє громадським організаціям
мати воєнізовані формування.
Діяльність благодійних організацій, як і інших об’єднань громадян,
здійснюється на основі конкретних прав та обов’язків, які надаються Конституцією України та врегульовуються спеціальним Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Ці права зводяться до двох основних груп:
1) Прав координаційного характеру, а саме: права самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги; права використовувати цільові пожертвування, надані благодійниками, на реалізацію благодійної програми відповідно
до умов такого пожертвування; права організовувати збирання благодійних пожертвувань і внесків від юридичних та фізичних осіб, інших держав і міжнародних організацій; права об’єднуватися в союзи, асоціації, що сприяють виконанню
статутних завдань, створювані на добровільних засадах.
2) Прав універсальні: права на здійснення господарської діяльності; права на
заняття фінансовою діяльністю; права мати майно у власності6.
Однак, в процесі реалізації прав, громадяни інколи не зважають на свої
обов’язки, що разом із прогалинами у законодавстві ускладнює благодійну
діяльність в Україні. Тому, основним завданням статті є встановлення
відповідності норм чинного законодавства, в сфері благодійної діяльності, до
норм Конституції України.
Благодійні організації здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції
України, чинного законодавства та спеціального Закону України «Про благодійну
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діяльність та благодійні організації». Зокрема, в Законі України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації» в частині 1 статті 27, говориться, що
суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про
благодійну діяльність у порядку, встановленому законом. Але, яку саме
відповідальність не конкретизовано ані цим Законом, ані іншими законодавчими
актами.
Самостійним видом юридичної відповідальності є цивільно-правова
відповідальність. Це відповідальність фізичних чи юридичних осіб за порушення
договірних зобов’язань, за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за
порушення особистих майнових прав.
Якщо, фізичними особами у сфері здійснення благодійної діяльності – є благодійники, меценати, волонтери, то юридичними особами – визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді (ст. 80)7. Благодійні організації в Україні теж є юридичними особами, а тому наділяються відповідними
правами, які мають юридичні особи. Як і всі юридичні особи благодійні організації мають у своїй власності або в оперативному управлінні відокремлене
майно. Згідно частини 1 статті 16 Закону України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації», у власності благодійних організацій можуть перебувати
як рухоме так і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти та
інше майно, придбане на законних підставах. Крім права власності на рухоме та
нерухоме майно, Закон в частині 1 статті 8 надає право благодійникам встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей
благодійної діяльності.
Стаття 401 Цивільного кодексу України (ЦКУ) визначає сервітут як право користування чужим майном, що може бути встановлено щодо земельної ділянки,
інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб
інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом8. Частина 1 статті 403
Кодексу визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном.
Відповідно до норм ЦКУ благодійні організації можуть використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням: для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвитку і підтримку цих
сфер у суспільних інтересах (ч.1 ст.3 Закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації"). В іншому випадку власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту (ч. 3 ст. 406 ЦКУ). Якщо ж благодійна організація
завдала збитки власникові земельної ділянки або іншому нерухомому майну, тоді
благодійна організація зобов’язана відшкодувати ці збитки на загальних підставах (ч. 4 ст. 403 ЦКУ). Зокрема, частина 1 статті 1166 ЦКУ говориться, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана
майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою,
яка її завдала, а стаття 1192 ЦК визначає розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому відповідно до реальної вартості втраченого майна.
У разі порушення норм законодавства, в процесі здійснення своєї діяльності,
а саме: використання коштів не за їх цільовим призначенням; розподіл прибутку
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між засновниками або учасниками благодійної організації, благодійні організації,
відповідно до статті 96 ЦКУ, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями
усім належним їй майном. В Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» чітко не встановлена відповідальність благодійної організації. Так, в частині 2 статті 27 Закону про благодійність, закріплено норму
про підстави для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної
організації за використання активів благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог щодо здійснення благодійної діяльності, що триває
протягом не менше як 12 місяців.
Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про благодійну діяльність
та благодійні організації» члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації. Але, таке положення не
відповідає ЦКУ, оскільки факт укладання особою договору страхування
цивільної відповідальності або звернення до суду не може бути підставою
звільнення цієї особи від відповідальності за заподіяну нею шкоду. Крім
цивільно-правової відповідальності юридичних осіб, ЦКУ передбачає також
відповідальність і фізичних осіб. Стаття 2 ЦКУ говорить, що учасниками
цивільних правовідносин є не тільки юридичні, але й фізичні особи. У законодавстві не передбачена відповідальність фізичних осіб, що залучаються до благодійної діяльності. Так, частина 2 статті 7 Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації» вказує на те, що особи, які здійснюють
публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, повинні
діяти на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Така довіреність повинна визначати цілі, місце і строк збору коштів або
іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
Довіреність, як зазначається в частині 3 статті 244 ЦКУ, є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми
особами. Але законодавством не встановлена відповідальність за порушення цих
норм, а Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» в частині 6 статті 7 говорить тільки про заборону публічного збору благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб.
Таке положення немає належного правового застосування, адже ЦКУ не передбачає відповідальності у разі порушення цих нормативних приписів.
Окремим видом конституційно-правової відповідальності є адміністративна
відповідальність. Адміністративна відповідальність – це специфічне реагування
держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до
суб'єкта правопорушення9.
Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність
та благодійні організації» благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також
брати участь у виборчій агітації. Частина 4 статті 14 Закону України «Про
політичні партії» теж забороняє фінансування політичних партій благодійними
організаціями10. Але це не заважає благодійним організаціям надати допомогу
іншій юридичній особі, яка, в свою чергу, профінансує політичну партію. В Законі також немає заборони на надання благодійної допомоги виборцям від імені
кандидатів у Президенти або народні депутати, а також безпосередньо кандидату
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в Президенти або народні
Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність лише за керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено в легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує
діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань (стаття 1865).
Закон України «Про громадські об’єднання», в статті 4, закріплює положення
статті 37 Конституції України, яка стосується їх безпосередньої діяльності, і це
зрозуміло, адже дотримання конституційних норм стосується усіх громадських
об’єднань, а отже і благодійних організацій12. У разі порушення конституційноправових приписів (ст.3, 28, 36 Конституції України), винні особи несуть
кримінальну відповідальність за порушення, які передбачені статтями 170, а саме
за умисні дії, які перешкоджають законній діяльності професійних спілок,
політичних партій, громадських організацій або їх органів, та за статтею 110
Кримінального Кодексу України, яка визначає відповідальність за посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України13.
Колізії в законодавстві не дають можливості чітко встановити порядок притягнення благодійних організацій до цивільної, адміністративної та кримінальної
відповідальності. Так, відповідно до частини 1 статті 86 ЦКУ благодійні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця
діяльність відповідає меті, для якої вони були створені. В частині 4 статті 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» теж закріплена норма щодо можливості благодійним організаціям здійснювати господарську
діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних
цілей. Норми Господарського Кодексу України (ГКУ) навпаки забороняють благодійним організаціям займатися підприємницькою діяльністю, на тій підставі,
що благодійні організацій мають право здійснювати тільки неприбуткову господарську діяльність спрямовану на виконання її цілей (ч.5 ст.131 ГКУ). Під некомерційною господарською діяльністю ГКУ (ч. 1 ст. 52) розуміє діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних,
соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку14. Відтак, Податковий Кодекс України теж не закріплює положення щодо можливості благодійним
організаціям здійснювати господарську діяльність. Так, в підпункті 157.3 статті
157 цього Кодексу говориться, що від оподаткування звільняються тільки доходи
благодійних організацій отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності15.
Виникає колізія між ЦКУ (ч.1 ст.86), спеціальним Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (ч.4 ст.16), в яких заявлено, що прибуток від господарської діяльності благодійної організації не оподатковується, і
Господарським та Податковим Кодексами України, які не надають благодійним
організаціям права здійснювати господарську діяльність, а дохід від такої діяльності ними розуміється як прибуток що підлягає оподаткуванню.
Через таку неврегульованість норм Цивільного, Господарського та Податкового Кодексів України благодійна організація може поне сти кримінальну
відповідальність за статтею 212 Кримінального Кодексу України, а саме за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять
в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку. Виникає
потреба закріпити в Господарському Кодексі України положення щодо можли-
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вості благодійним організаціям здійснювати підприємницьку діяльність, якщо результат такої діяльності в подальшому спрямовується на благодійні цілі. Окрім
цього слід закласти відповідні податкові пільги щодо такої діяльності у Податковий Кодекс України, що дасть можливість більш повно реалізувати положення
статей 3, 15, 28, 36, Конституції України.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Розглядаються процес та основні принципи формування законодавства ЄС щодо
доступу до публічної інформації. Характеризуються особливості порядку доступу до
документів органів ЄС та повторного використання публічної інформації.
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Аблякимова Э.Э. Реализация права на доступ к публичной информации в законодательстве Европейского Союза
В данной статье Ррассматриваются процесс и основные принципы формирования
законодательства ЕС о доступе к публичной информации. Характеризуются особенности порядка доступа к документам ЕС и повторного использования публичной информации..
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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 formation 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.
Key words: access to information, public information, re-use of public information,
European Union.

На сьогоднішній день такий вектор державної політики України, як євроінтеграція визнано одним з головних завдань, що стоїть перед нашою державою. Економічна інтеграція, взаємодія в галузі прав людини, взаємодія з органами та
інститутами ЄС безумовно базуються на процесах обміну інформацією. А це в
свою чергу вимагає ґрунтовного наукового аналізу законодавства ЄС що регулює
питання публічної інформації, тобто інформації що знаходиться у володінні або
розпорядженні відповідних європейських інституцій.
Питання доступу до інформації в цілому та публічної інформації, зокрема,
ставали предметом досліджень таких відомих вітчизняних науковців, як
І.В. Арістова, О.М. Бандурка, К.І. Бєляков, Р.А. Калюжний, Б.А. Кормич, А.І. Марущак, І.С. Чиж, Ю.С. Шемшученко тощо.
Але, разом з тим, питання безпосередньо о досвіду ЄС в сфері правового регулювання доступу до публічної інформації ґрунтовно не розглядалися. Тож, в
рамках даного дослідження ми пропонуємо аналіз розвитку та формування законодавства щодо доступу до публічної інформації органів ЄС, та пов’язаних з цим
адміністративних процедур.
В питаннях формування законодавства щодо права на доступ до публічної
інформації ЄС в цілому та країни-члени мають певну специфіку. З одного боку
ряд дослідників вважає саме Європу батьківщиною інституту права на доступ до
публічної інформації. Так, перший в світі законодавчий акт щодо права на інформацію було прийнято в Швеції у 1766 р. Цим законом визнавалося, що преса потребує доступу до інформації, що є у розпорядженні уряду для того, щоб мати
можливість висвітлювати його діяльність1.
Але, в більшості країн ЄС законодавство щодо доступу до публічної інформації почало формуватися наприкінці 70-х – початку 80-х рр.. ХХ ст.
Так, конституційні норми щодо доступу до публічної інформації було запроваджені в Іспанії у 1978 р., в Нідерландандах у 1983 р., в Австрії у 1987 р., в Португалії у 1989 р., в Бельгії у 1994 р. та у Фінляндії у 1995 р.
Крім того, на законодавчому рівні відповідне право знайшло своє закріплення
у Франції – 1978 р., Данії – 1985 р., Ірландії – 1997 р. та в дещо обмеженому вигляді у Греції – 1986 р. та Італії – 1990 р.2
У Великій Британії відповідний процес розпочався у 1984 р. за ініціативи громадської організації «Кампанія за свободу інформації» (Campaign for Freedom of
Information), коли підтриманий громадськістю білль було внесено на розгляд Парламенту, а відповідний закон було прийнято лише у 2000 р.3
При цьому, Велика Британія, в даному сенсі є скоріше виключенням, ніж правилом. Розвиток законів щодо права на інформацію в більшій частині західної
Європи не був пов’язаний з активністю громадянського суспільства. Наприклад,
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наприкінці 1970-х Франція та Нідерланди розробили закони, які пізніше були визнані, як законодавство щодо права на інформацію, але вони були розроблені в основному з метою підвищення ефективності державного управління у відносинах
між громадянами та державою4.
Можна сказати, що такий суто функціональний підхід до формування механізмів доступу до публічної інформації був сприйнятий і Європейським Союзом в цілому. Адже його законодавство в цій галузі знову ж таки орієнтовано в
першу чергу не на сприяння реалізації права на інформацію громадянами,
оскільки вважається, що дане право є достатньо захищеним, а на забезпечення належного функціонування інституцій та їх орієнтацію на сучасні вимоги інформаційного суспільства та інформаційної економіки.
Крім того, на тлі широкого запровадження норм щодо доступу до публічної
інформації у законодавство країн-членів, почали виникати колізії між встановленими національними законодавствами правами та визначеними законодавством
ЄС процедурами діяльності його інститутів. Так, відомою є ситуація, коли посилаючись на внутрішні правила процедури Ради ЄС, уряд Нідерландів відмовив у
доступі до матеріалів засідання Ради ЄС, не дивлячись на відповідні норми, встановлені нідерландськими конституцією та законом «Про відкритий уряд»5.
Таким чином, формування правових основ доступу до публічної інформації
ЄС виступало не лише питанням захисту прав і свобод громадян, адже цей аспект
завжди був одним з ключових у діяльності ЄС, але й питанням приведення
внутрішніх процедур діяльності європейських інституцій у відповідність до стандартів доступу до публічної інформації, запроваджених у державах-членах.
Прикладом цього може слугувати рішення Суду Європейського Союзу по
справі Нідерланди проти Ради ЄС від 30 квітня 1996 р.6 У даному рішенні, зокрема, Суд Європейського Союзу вказав, що національне законодавство більшості
країн-членів забезпечує, в основному, право громадськості на доступ до документів, що є у розпорядженні органів публічної влади, як конституційний або законодавчий принцип (§ 34 рішення). У зв’язку з цим, Суд встановив, що така тенденція розкриває прогресивне утвердження прав фізичних осіб на доступ до документів, що є у розпорядженні органів публічної влади, у зв’язку з чим вважається за необхідне, щоб Рада змінила правила, що регулюють її внутрішню організацію, які до тих пір базувалися на принципі конфіденційності (§ 36 рішення).
На період же до встановлення ЄС нового законодавства, інституціям та органам
ЄС пропонувалося вжити необхідних заходів щодо розгляду звернень щодо надання інформації в рамках своїх повноважень щодо забезпечення внутрішньої
діяльності у відповідності до інтересів доброго адміністрування (§ 37 рішення).
Як ми бачимо, акцент було зроблено саме на модернізації процедурних питань
діяльності європейських інституцій та інтересах забезпечення відповідної якості
управлінської діяльності.
Саме орієнтація на збільшення відкритості європейських інституцій стала основою на якій почала формуватися правова база щодо доступу до публічної
інформації ЄС. Її основи були закладені у 1992 р. з прийняттям Маастрихтського
договору. До данного договору було додано Декларацію №17 щодо права на доступ до інформації. В даній Декларації відзначалося, що прозорість у процесі
прийняття рішень підсилює демократичну природу інституцій та довіру
суспільства до влади. У зв’язку з цим Комісії та Раді ЄС рекомендувалося не
пізніше 1993 р. доповісти про заходи розроблені з метою покращення доступу
громадськості до інформації, що знаходиться у розпорядженні цих інституцій7.
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Відповідно до цієї Декларації Радою та Комісією ЄС було прийнято Регламент
93/730/ЕС Кодекс поведінки щодо публічного доступу до документів Ради і
Комісії8, в якому було визначено основні принципи реалізації відповідного права.
Зокрема, даний регламент передбачав надання громадськості найширшого
можливого доступу до документів, що є у розпорядженні Комісії та Ради ЄС. При
цьому під терміном «документ» розумівся будь-який написаний текст, незалежно
від його носія, що містить існуючі дані та знаходиться у розпорядженні Ради або
Комісії ЄС.
Основними вимогами до запитів щодо надання доступу до документів було
визначено письмову форму та наявність інформації достатньої для ідентифікації
документу що запитується. Строк для розгляду таких заяв та надання обґрунтованих відповідей встановлювався у один місяць.
Специфіка організації органів ЄС та їх компетенції, обумовлювала обмеження кола документів, до яких надавався доступ. Зокрема, передбачалося, що для
доступу до документів, що є у розпорядженні певної інституції ЄС, але складених фізичними або юридичними особами, країнами-членами ЄС, іншими органами ЄС, окремих країн чи міжнародних організацій необхідно звертатися безпосередньо до авторів таких документів.
Також, даний кодекс встановлював для запитувачів два способи отримання
доступу до документів: ознайомлення з документом на місці та отримання копії
документу за власний рахунок.
Інституція, що надає доступ до документу надавалося право заборонити особі
відтворювати або поширювати наданий документ з комерційною метою через
прямий продаж без попереднього дозволу.
Кодекс, також, містив перелік підстав для відмови для надання документу, до
яких, зокрема відносилися: захист публічних інтересів, приватного життя, комерційної таємниці, фінансових інтересів ЄС та дотримання вимог законодавства країни-члена, що надала інформацію.
Саме на основі даного кодексу поведінки були розроблені перші процедури
діяльності щодо надання публічної інформації окремих органів та інституцій ЄС.
Трохи згодом норми щодо доступу до публічної інформації були включені і до
актів первинного законодавства. Це відбулося у 1997 р. з підписанням Амстердамського договору, ч. 3 ст. 255 якого вже містила відповідну норму.
На сьогодні норма щодо доступу громадськості до інформації органів ЄС
міститься у ст. 15 консолідованої версії Договору про функціонування Європейського Союзу9. Частина перша даної статті передбачає, що з метою сприяння доброму урядуванню та забезпеченню участі громадянського суспільства, інститути,
органи, офіси та агенції ЄС повинні проводити свою роботи відкрито, наскільки
це можливо.
Безпосередньо право на доступ до публічної інформації органів ЄС встановлено ч. 3 ст. 15 даного Договору.
Право на доступ до публічної інформації, що міститься у розпорядженні органів ЄС розповсюджується на всіх громадян ЄС, а також всіх фізичних та юридичних осіб, що є резидентами ЄС або мають зареєстрований офіс у державічлені ЄС.
Основні принципи та умови реалізації даного права визначаються регламентами Європейського Парламенту та Ради. Всі органи чи установи ЄС забезпечують прозорість власних процедур та створюють на базі вищезазначених регламентів ЄС власні правила доступу до документів.
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Процедурний підхід до питань доступу до публічної інформації простежується практично в усіх нормативно-правових актах ЄС. При цьому це стосується, як в актів вторинного законодавства ЄС в галузі доступу до публічної
інформації, так і перспективних програм щодо інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, прийнятих на рівні ЄС.
Так, наприклад, нині діючий Регламент ЄС №1049/2001 щодо доступу громадськості до документів Європейського Парламенту, Ради та Комісії10 пов’язує
дані питання насамперед з належним функціонуванням відповідних інституцій,
зокрема вказуючи, що відкритість:
– надає громадянам можливість в більшій мірі приймати участь у процесі
прийняття рішень;
– гарантує, більшу легітимність влади, більшу ефективність та більшу довіру
з боку громадян у демократичній системі;
– сприяє підсиленню принципів демократії та поваги до фундаментальних
прав людини.
Що стосується сфери застосування Регламенту №1049/2001, то, відповідно до
ст. 2, коло осіб які мають право доступу до документів європейських інституцій
розширено, порівняно із визначеним установчими договорами ЄС, і може включати, також і фізичних та юридичних осіб-нерезидентів ЄС.
Також, в цьому аспекті є важливим визначення тих документів, щодо яких реалізується право доступу. Відповідно до ст. 3 Регламенту №1049/2001 під документом розуміються будь-які дані, незалежно від їх носія (на паперовому носії,
або збережені в електронній формі, або як звук, візуальні або аудіовізуальні записи), які стосуються питань, що мають відношення до політики, діяльності або
рішень в рамках сфери відання конкретної інституції. При цьому це стосується
документів створених або отриманих інституцією, або таких, що знаходяться у її
розпорядженні.
Передбачено три основні способи забезпечення доступу до документів органів ЄС:
– доступ громадськості до документів надається у відповідь на письмове звернення;
– до ступ до документів надається напряму в електронній формі через
відповідні електронні реєстри та архіви, що створюються органами ЄС;
– документи створені або отримані в рамках нормотворчої діяльності оприлюднюються в електронній формі, заносяться до електронних архівів та публікуються в Офіційному журналі ЄС.
Звернення щодо надання доступу до відповідної інформації у письмовій
формі, включаючи електронну на будь-якій з офіційних мов ЄС. Єдиною вимогою
є формулювання звернення у «достатньо точний спосіб, щоб дати можливість органу ЄС ідентифікувати відповідний документ» (ст. 6 Регламенту №1049/2001).
Одночасно від заявника не вимагається називати причини звернення за інформацією.
Для розгляду відповідних звернень встановлено загальний строк у 15 робочих
днів, на протязі яких органом ЄС або надається доступ до документу, або в письмовій відповіді зазначаються причини повної або часткової відмови у доступі з
наданням заявнику можливості на протязі 15 робочих днів подати запит щодо перегляду такого рішення.
Слід відзначити, що Регламент №1049/2001 (ст. 10) достатньо детально визначає процедуру та порядок надання доступу до документів у відповідь на запит,
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включаючи форму задоволення запиту, відшкодування витрат на задоволення запиту та формат в якому надаються документи.
Так, доступ до документів може надаватися у формі:
– надання консультацій безпосередньо в установі ЄС;
– надання копії документу, в тому числі, якщо це можливо, електронної копії
за вибором особи, яка звернулася;
– якщо документ було оприлюднений органом ЄС і є легкодоступним, доступ
до документу надається шляхом інформування особи, яка звернулася, яким чином
вона може отримати відповідний документ.
За загальним правилом, витрати на надання доступу до документу відшкодовуються особою, яка звернулася за доступом. Відповідна плата не повинні перевищувати витрат на копіювання та надсилання документів. Виключенням є надання консультацій, копії обсягом менше 20 сторінок формату А4 та прямий доступ в електронній формі через архіви та реєстри, які є безкоштовними.
Нарешті важливими є вимоги щодо формату документів, що надаються. Ці документи надаються в існуючій версії та форматі, в тому числі в електронному.
Але одночасно передбачена можливість надання їх в альтернативних форматах,
розрахованих на осіб з фізичними вадами. Обрання формату цілком залежить від
вподобань особи, яка звернулася із запитом.
Окремим напрямком задоволення права на доступ до публічної інформації в
ЄС розглядається питання створення електронних архівів документів (ст. 11, 12
Регламенту №1049/2001). Вважається, що цей напрямок забезпечує максимальну
ефективність реалізації відповідного права. Відповідно до ст. 11 вищезгаданого
Регламенту, кожен орган ЄС повинен надавати громадськості доступ до архіву документів в електронній формі. При цьому посилання на нові документи повинні
вноситися до архіву невідкладно.
Крім того, щодо кожного документу в електронному архіві повинні міститися
реєстраційний номер, короткий опис змісту або питань яких він стосується, дата
отримання або створення та дата внесення до архіву.
Прямий доступ до документів забезпечується з урахуванням правил та обмежень встановлених щодо конкретного органу ЄС.
Також, відповідно до Регламенту №1049/2001 значно розширено перелік актів
вторинного законодавства, що підлягають обов’язковій публікації (ст. 13, 14).
Так, згідно ст. 297 Договору щодо функціонування ЄС обов’язковій публікації
в Офіційному журналі ЄС підлягають нормативно-правові акти прийняті в рамках звичайної законотворчої процедури та акти, прийняті в формі регламентів, директив або рішень, в яких безпосередньо не вказано, кого вони стосуються.
В той же час всі інші акти обнародуються шляхом їх доведення до осіб, яких
вони стосуються.
Згідно вимог ст. 13 Регламенту №1049/2001 публікації в Офіційному журналі
ЄС, з урахуванням обмежень доступу, підлягають також:
– пропозиції Комісії;
– спільні позиції прийняті Радою або Європейським Парламентом у
відповідності до встановлених процедур та мотиви щодо прийняття цих позицій;
– процедурні рішення та рішення щодо спільних позицій в міжнародних організаціях та міжнародних конференціях;
– конвенції створені Радою ЄС та конвенції підписані між країнами-членами ЄС;
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– міжнародні угоди укладені ЄС тощо.
Таким чином, у 2001 р. було створено правові засади для реалізації права на
доступ до публічної інформації щодо документів органів ЄС. На підставі
відповідних норм установчих договорів та Регламенту №1049/2001 органами ЄС
створено власні нормативно-правові акти, що регламентують процедури роботи із
запитами щодо інформації та порядок оприлюднення відповідної інформації11.
Крім того, необхідно відзначити встановлення в ЄС мінімальних стандартів
щодо використання публічної інформації. Відповідні правила було встановлено з
прийняттям у 2003 р. Директиви Європарламенту та Ради ЄС щодо повторного
використання інформації публічного сектору12. Це значно розширило можливості
участі приватних суб’єктів інформаційної діяльності у задоволенні інформаційних потреб у публічній інформації. Як зазначається у даній Директиві (п.п.
5, 8), інформація публічного сектору є важливим основним матеріалом для електронних інформаційних продуктів та послуг. Органи публічного сектору збирають, створюють, обробляють та поширюють документи з метою виконання своїх
публічних завдань. Використання таких документів з інших причин складає їх повторне використання. Загальні правила та умови що регулюють повторне використання інформації публічного сектору необхідно з метою забезпечення чесні, пропорційні та недискримінаційні умови повторного використання такої інформації.
Підсумовуючи, можна визначити декілька основних властивостей законодавства щодо доступу до публічної інформації в ЄС.
По-перше, дане законодавство в більшій мірі орієнтовано не на створення механізмів реалізації прав і свобод громадян в сфері інформації, а на реалізацію концепції належного урядування. Це, можна пояснити, з одного боку традиційно розвинутою системою захисту прав і свобод громадян, яка на час формування
відповідного законодавства (кінець 90-х рр.. ХХ ст..) вже була достатньо ефективною, а з іншого, особливим правовим статусом наднаціональних органів ЄС.
По-друге, в рамках концепції належного урядування, через до ступ до
публічної інформації органів ЄС не лише створено механізми забезпечення
відкритості цих органів та їх адміністративних процедур, але й вирішене характерне для ЄС завдання гармонізації законодавств країн-членів щодо доступу до
інформації.
Ще однією важливою рисою законодавства ЄС в галузі доступу до публічної
інформації є його орієнтованість на процеси інформатизації, використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Нарешті, слід відзначити велику увагу, яка приділяється питанням комерційного використання публічної інформації, створення на її базі нових інформаційних продуктів та послуг, у зв’язку з чим, публічна інформація розглядається
в якості важливого економічного ресурсу, який потребує встановлення особливих
правил його використання.
Остання позиція, на наш погляд, має важливе значення для розвитку інформаційного суспільства та інформаційної економіки, і повинна бути врахована для
вдо сконалення національного інформаційного законодавства України. Тим
більше, оскільки на сьогодні вирішуються питання економічної інтеграції з ЄС.
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Історія розвитку світової спільноти переконливо свідчить: межа століть, як
правило, знаменується тим, що на передній край теорії пізнання, науки і культури висувається чергова вузлова проблема суспільного розвитку. На наше глибоке
переконання в наш час такою ключовою проблемою постає питання ефективного
публічного адміністрування наукою на сучасному етапі розвитку українського
суспільства.
Про важливість науки в сучасному житті переконливо свідчить те, що у вересні 2000 року глави держав та урядів 189 країн (у тому числі й України) прийняли Декларацію тисячоліття ООН, у якій визначено глобальні цілі розвитку тисячоліття до 2015 року. Серед восьми визначених цілей названо формування глобального партнерства з метою розвитку, у розрізі якого акцентовано увагу на доступності кожного до результатів наукових технологій.
© МОСЬОНДЗ Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, проректор
з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань
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Різні обґрунтування та концептуалізації науки в цілому та публічного
адміністрування наукою зокрема ми знаходимо у наукових працях таких відомих
дослідників, як: Е. Агацці, Ю. Анісімова, B. Арутюнова, А. Бердашевича, Д. Бернала, В. Вернадського, Ф. Брокгауза, П. Гайденко, В. Данилевського, Г. Доброва,
Є. Золотухіна, В. Колпакова, В. Конопльова, О. Красовської, Ж. Кондросе, В. Кохановського, Л. Косарєвої, О. Кузьменко, Б. Кузнєцова, О. В. Лєтова, Б. Маліцького, Л. Маркової, Р. Мельника, Н. Нижник, О. Поповича, К. Поппера, М. Розова,
Б. Старостіна, С. Стеценка, В. Стьопіна та ін.
Публічне адміністрування у сфері науки в Україні спрямовано на реформування наукової галузі на національних традиціях з урахуванням світових наукових
тенденцій та економічних можливостей держави з метою забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розквіту її
таланту, підвищення її наукового рівня, забезпечення усіх сфер діяльності науковими інноваційними продуктами.
Головну роль у публічному адмініструванні сферою науки відіграють механізми трансформації, модернізації, реформування науки, нормативно-правового, інформаційного та фінансового забезпечення реалізації наукової політики, тому їх аналіз є актуальним.
Трансформація передбачає глибинні якісні перетворення, які становлять фундамент подальших змін у сфері науки. Трансформація означає реформи, але вони
настільки значимі і масштабні, що визначають спрямованість подальших реформ.
Трансформаційні перетворення ведуть до зміни середовища, в межах якого
здійснюється розвиток. Трансформація у сфері науки може розглядатись в трьох
аспектах: політичному (деідеологізація науки); суспільному (перехід знань в
якість товару, комерціалізація науки); економічному (демонополізація науки, формування конкурентного середовища).
Трансформація започаткувала перехідний процес, визначила його направленість. Нині можна стверджувати, що перехідний період у розвитку нашої
країни завершився (відбулись реформа власності, демократизація суспільства),
Україна отримала статус країни з ринковою економікою. На часі якісне вдосконалення ринкових механізмів у всіх сферах життєдіяльності суспільства з тим, щоб
підвищити конкурентоспроможність країни.
Модернізація вказує на якісну спрямованість реформ, на їхню націленість на
впровадження нового і прогресивного, що може підвищувати конкурентоспроможність наукового комплексу.
Що ж розуміється під модернізацією? По суті, є два поширених визначення,
які між собою дещо різняться. Перше, яке узагальнив російський фахівець
В. Красильщиков: модернізація – це якісний стрибок у розвитку тієї чи іншої
країни, коли її економіка та суспільні відносини стають подібними до капіталізму
країн Заходу середини минулого століття1. Друге, на наш погляд, більш вдале,
узагальнююче визначення модернізації дає відомий російський вчений В. Іноземцев, на думку якого модернізація – це мобілізаційний процес, який запроваджується у тих чи інших країнах для скорочення відставання від держав-конкурентів2, тобто націленість цього процесу залежить від вибору конкурента. Слід
погодитися, що модернізація має мобілізаційний характер, оскільки у неї є мета,
досягнення якої у певний період передбачає просторову й часову мобілізацію ресурсів. Модернізація – стратегія нормативна, адже вона завжди орієнтована на
певну модель. Модернізація – це наздоганяюча стратегія, оскільки вона має
орієнтир – країну-конкурента, точніше – країну-взірець. Останнім часом в Україні
почали говорити про упереджувальну чи випереджаючу модернізацію. Але перш
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ніж когось випередити, його необхідно наздогнати. Потім ставиться нова мета, і
т. д., тобто система в динаміці весь час намагається досягти певної нормативної
моделі, обраної нею за взірець, а тому постійно перебуває у наближенні до обраної норми.
Модернізацію як цілеспрямовану стратегію можливо здійснити за будь-якого
політичного та економічного режиму (Петро І, Олександр II, О. Бісмарк, Й. Сталін та ін.), але завжди стоїть запитання: «Для чого?». Якщо мета не відповідає гуманістичним цілям розвитку суспільства, то модернізація, врешті-решт, призводить до його занепаду і руйнування. Якщо ми ставимо за мету розбудувати інноваційне в усіх вимірах суспільство як необхідну умову постійного генерування
життя високого рівня та високої якості, то модернізацію необхідно започаткувати
на ліберально-демократичних цінностях, оскільки імператив лібералізму – свобода (в тому числі і економічна) як необхідна умова інноваційності людини.
Як правило, модернізація ініціюється згори, а її головним модератором є держава, але суб‘єктність модернізації повинна складатися з трьох рівноправних
партнерів – держави, бізнесу, суспільства. Тому в її контексті виникає важливе запитання: «Як сполучити економічні та інституційні інтереси цих суб'єктів, щоб
до сягти максимального результату?». В аспекті вирішення цього питання
російські фахівці широко обговорюють проблему так званих «суспільних коаліцій» на підтримку модернізації. Суть ідеї полягає у формуванні широкої коаліції через виявлення суспільних групових інтересів, а також у їх об‘єднанні навколо окремих цілей стратегії модернізації3. Розглядаючи ймовірність формування коаліцій та їх можливий склад, автори цієї ідеї не пропонують механізму їх
формування та інституційного оформлення. Ідея коаліцій за модернізацію, на
думку професора В. Онищенка, є суто теоретичною моделлю. Так, він припускає,
що можливо в агрегованому вигляді визначити інтереси усіх більш-менш значущих соціальних кластерів країни. Як уже потім досягти коаліційної згоди? Хто
стане її ініціатором? Держава, але за умови, якщо їй довірятимуть. На його погляд, автори забули про таку важливу складову соціального капіталу суспільства,
як довіра. Довіра як соціоекономічна категорія має велике значення для
мобілізації країни до конструктивних дій, забезпечує вищу ефективність бізнесу
через зменшення трансакційних витрат та є основою влади4.
Модернізацію науки можна визначити найактуальнішою проблемою сучасного соціально-економічного розвитку України. Комплексна й глибока модернізація
системи науки – це орієнтир ефективного публічного адміністрування сферою науки в Україні, її головний стратегічний напрям. Основу модернізації науки повинно складати формування нового організаційно-економічного механізму, який полягає у відмові від режиму повного бюджетного утримання системи науки та перехід до механізму багатоканального інвестування з неї на основі порівняння
прибутків і витрат зі сторони споживачів її продукту.
І трансформація, і модернізація науки супроводжується реформами, аналіз
яких ми можемо знайти у численних наукових дослідженнях. На жаль, численні
опубліковані наукові праці мають описово-з‘ясувальний характер з акцентуванням хронологічно-історичних, загально-концептуальних і, частково, змістових аспектів наукових перетворень5. Натомість для ґрунтовної і об'єктивної оцінки реформи необхідним є їх комплексне та усебічне дослідження, врахування і застосування різноманітних вимірів.
Передусім розглянемо термін «реформа», дефініція якого у загальному вигляді представлена в одному із вітчизняних словників іншомовних слів як перетворення, зміна, перебудова чого-небудь, що проводиться переважно законодавчим шляхом6.
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Ураховуючи, що не всі наукові зміни – поверхові чи більш радикальні, перехідні чи більш тривалі – заслуговують називатися реформою, необхідним є якомога точніше визначення терміну «реформа науки» та обмеження його понятійної
сфери. Зокрема, реформу можна трактувати як кожну зміну в системі науки, яка:
по-перше, відображає окреслену наукову політику; по-друге, виникає як концепція органу публічної адмінстрації; по-третє, має далекосяжні стратегічні цілі.
Стосовно механізмів публічного адміністрування науковою сферою в Україні
зазначимо, що серед науковців, які їх вивчають, існують різні точки зору. На особливу увагу заслуговує наукова праця українського вченого В. Я. Малиновського,
який пропонує механізми публічного адміністрування розглядати як сукупність
засобів організації управлінських процесів та способів впливу на розвиток керованих об’єктів, що базуються на принципах наукової обґрунтованості, об’єктивності, цілісності, узгодженості з використанням відповідних методів управління,
спрямованих на реалізацію цілей публічної адміністрації. Основною складовою
частиною цього механізму він визначає систему органів публічної адміністрації7.
Цікавою з приводу сутності та елементів механізму публічного адміністрування є позиція О. В. По ступної, яка зауважує, що механізм публічного
адміністрування – це приведення об’єкту управління до бажаного стану шляхом
організації каналів прямих та зворотних зв’язків, що перетворюють життя
суспільства в єдиний, цілеспрямований, ефективний, виробничий організм, який
постійно розвивається. Саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня і внутрішня взаємодія органів системи управління: каналом
прямого зв’язку до об’єкта управління надходить розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Тому, на її думку, складовою механізму публічного адміністрування має бути механізм контролю. Крім механізму контролю, до
складу механізму публічного адміністрування освітньою та науковою сферами
вона відносить ще і такі механізми, як: планування, організація, мотивація, координування, розпорядження, облік, аналіз8.
На наше глибоке переконання, до складових елементів механізму публічного
адміністрування сферою науки в Україні, крім названих вище, можна віднести
нормативно-правове, інформаційне, фінансове його забезпечення.
Обов’язковою умовою реалізації завдань публічного адміністрування й, водночас, головною запорукою його ефективності є якісне нормативно-правове забезпечення. Будучи основним регулятором суспільних відносин, норми права
слугують не тільки джерелом політичної волі народу, але й необхідним засобом її
перетворення у життя. Якісне правове регулювання гармонізує й упорядковує
державну діяльність, а, в кінцевому підсумку, забезпечує максимальну повноту
реалізації стратегічних задач. Натомість, слабка правова база завжди привносить
елемент невизначеності. За браком надійного правового підґрунтя державнополітичні проце си набувають довільного, розбалансованого характеру. Як
наслідок, колосальні зусилля та витрати виявляються марними, актуальні цілі –
не досягнутими.
Нормативно-правові засади публічного адміністрування наукою в Україні є
сукупністю законодавчих і підзаконних актів органів публічної адміністрації.
Окрім того, вони є певною системою, складовими якої є: Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти (укази та розпорядження)
Президента України, акти (постанови та розпорядження) Кабінету Міністрів України, відомчі акти центральних, акти місцевих органів виконавчої влади України,
а також акти органів місцевого самоврядування України.
Системний аналіз юридичних норм у сфері науки надає, на наш погляд, можливість, по-перше, ширше відобразити механізм впливу норм права на державне
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управління; по-друге, повніше виявити юридичні аспекти взаємодії структурних
ланок державного управління; по-третє, глибше встановити внутрішні зв’язки в
самому нормативному масиві; по-четверте, зрозуміти залежність між правовою
дійсністю та навколишніми соціальними явищами, процесами, на які вона впливає.
Далі позначимо ще один, украй важливий у сучасних умовах елемент
публічного адміністрування наукою. Це – інформаційне забезпечення публічного
адміністрування наукою в Україні. Така вимога є не випадковою з цілого ряду
причин. По-перше, інформаційна сфера є системостворюючим фактором життя
суспільства, активно впливає на стан всієї сфери державних інтересів. Більше того, у цей час інформація ставши центральним, ключовим ресурсом суспільства,
визначила якісні трансформації у всьому спектрі інструментів і методів формування й реалізації державних цілей. Можна сказати, що в сучасних умовах інформаційний чинник стає принциповою умовою формування та реалізації державної
політики у сфері науки в Україні. Інакше кажучи, в умовах інформаційного ринку, що став реальністю, держава може розраховувати на успіх тільки в тому випадку, якщо навчиться належним чином використовувати рекламні прийоми, РRтехнології для просування своїх цілей, сучасні інформаційні мережі, засоби масової інформації тощо.
Фінансове ж забезпечення публічного адміністрування наукою, як відомо, являє собою ту ресурсну основу цілепокладання, що обмежує ініціацію й реалізацію рішень. Інакше кажучи, відповідальні державні службовці можуть розраховувати при вирішенні тієї або іншої проблеми тільки на використання виділених коштів, передбачених бюджетним і позабюджетним фінансуванням.
Відповідно управлінські структури повинні гранично чітко структурувати свою
мету, прагнучи точно виразити їхні кількісні параметри. Але, як відомо, уже тут
можливі різноманітні відхилення, що припускають завищення або заниження обсягів фінансування. Тому скрупульозність розгляду фінансових питань повинна
бути максимальною.
Загальний рівень фінансування науки вважається однією з ключових характеристик інноваційності країни, її готовності до побудови економіки, що базується
на знаннях. Саме тому, поставивши перед собою завдання побудувати в Європі
конкурентоспроможну інноваційно-орієнтовану економіку, у прийнятій на Лісабонському саміті в 2000 році Стратегії Європейське співтовариство визнало необхідним довести витрати на наукові дослідження і розробки до 3% ВВП.
Світовий досвід підтверджує, що потужна реалізація економічної функції наукового сектору, його вирішальний вплив на розв’язання проблем технологічного
оновлення виробництва і випуску конкурентоспроможної продукції можливі лише за умови, коли сума витрат на науку перевищує 0,9% ВВП (для України, враховуючи, що значна частина ВВП перебуває в тіньовому секторі економіки, цей
поріг оцінюється близько 1,7% ВВП і є нормативно встановленим у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»9)
Принциповим недоліком існуючої системи управління видатками державного
бюджету на фінансування науки в Україні є її відомча домінанта, яка розриває
єдиний цикл «наука-техніка-виробництво», знову не створює умов для реалізації
інноваційної стадії, яка і визначає економічну ефективність всього циклу. Відомча
система державного управління науковою сферою спричинює вкрай низьку економічну ефективність державних науково-технічних програм та максимально
протидіє спрямованості управлінських дій на кінцеві комерційні результати, які
відразу висвітлюють всі хиби діючої системи прийняття рішень, і на стадії відбо-
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ру і формування програм, і на стадіях їх управлінського супроводження10. До цього треба додати, що саме відомча модель державного фінансування науки, працюючи в режимі самозбереження, довела до абсурду відносні обсяги фінансування,
що припадають на один проект чи вченого, у всіх секторах наукової сфери.
З огляду на викладене, наважимось запропонувати ряд необхідних першочергових заходів для ефективного здійснення державної політики у сфері науки як
орієнтиру розвитку Української держави.
Слід розширити перелік ключових законопроектів, прийняття яких необхідне
для ефективного здійснення публічного адміністрування наукою в Україні. Основної уваги серед проблем, які потрібно вирішити у законодавчій сфері з питань
науки в Україні, заслуговує, на наш погляд, розробка та прийняття Закону України
«Про державну політику у сфері науки в Україні», а також прийняття Законів України: «Про державну підтримку галузевої науки», «Про атестацію наукових та
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про охорону прав на наукові
відкриття», «Про стимулювання фінансової і матеріальної допомоги науковим установам».
На практиці для реалізації інформаційного забезпечення здійснення публічного адміністрування наукою в Україні варто неухильно вдосконалювати технічне
обладнання органів публічної адміністрації; вести постійний контроль за розвитком і модернізацією інформаційних технологій і систем; забезпечувати безперервність та вірогідність поточної інформації про стан об‘єкта державного управління; вести відповідну підготовку фахівців; створювати й удосконалювати
інформаційні системи, бази, канали передачі даних, їхній захист.
Необхідно провести переорієнтацію підходів до фінансового забезпечення
публічного адміністрування наукою в Україні. Річ у тому, що теперішній економічний механізм досі, практично, функціонує на засадах марксистської теорії
та планової економіки. За радянських часів цей механізм зводився до простого
бюджетного фінансування, – решта джерел майже не розглядалися з ідеологічних
міркувань, оскільки було задекларовано, що наукові дослідження мають проводитись за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до вищеназваних теоретичних засад, діяльність в науковій сфері визнавалася такою, що не брала участі у створенні національного доходу. Саме такі ідеологічні рамки, практично, стримували
ґрунтовні наукові дослідження у різних галузях суспільного життя.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ
ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення процедури
державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні. Зокрема, автором проаналізовано законодавство, що регулює цю сферу правових
відносин та зроблено спробу вказати на прогалини у ньому.
Ключові слова: державна реєстрація, речові права, нормативне регулювання іпотечних правових відносин.
Телычко М.В. Нормативно-правовое обеспечение процедуры государственной
регистрации прав собственности и других вещественных прав на недвижимое
имущество в Украине
Статья посвящается исследованию нормативно-правового обеспечения процедуры
государственной регистрации прав не недвижимость и других вещных прав в Украине.
В частности, автор анализирует законодательство, регулирующее эту сферу правовых отношений и пытается указать на пробелы в нем.
Ключевые слова: государственная регистрация, вещные права, нормативное регулирование ипотечных правовых отношений.
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 property rights state registration in Ukraine. In particular, an author analyses the legislation,
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Питання правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав
власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх визнання з метою належного правового захисту мають важливе значення для розвитку ринкових відносин, основою яких є створення умов для успішного функціонування ринку нерухомого майна та залучення інвестицій в українську економіку. Саме державна
реєстрація має стати важливим чинником гарантування прав власників, володільців та користувачів, забезпечувати офіційне та юридичне закріплення державою прав особи на нерухоме майно.
Незалежна Україна отримала «спадок» у вигляді роздільної реєстрації прав на
будівлі і споруди з одного боку, та земельні ділянки – з іншого. Формування системи нормативного регулювання іпотечних правових відносин в Україні пройшло досить тернистий та складний шлях.
На початковому етапі створення вітчизняного іпотечного ринку законодавці
приймали прості та малоефективні правові акти, які систематично оновлювали та
замінювали більш комплексними. Протягом досить тривалого часу не існувало
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спеціального іпотечного законодавства, а відповідні норми включались, зокрема,
до тексту кодифікованих правових актів. Крім того, з часом, вже за часів незалежності, було запроваджено ще й реєстрацію правочинів щодо нерухомості, що ще
більш ускладнило та заплутало реєстраційні відносини. Згодом в Україні було
зроблено кілька спроб об’єднати реєстраційні системи, які не досягли успіху. Нові
механізми не лише не змінили існуючих, а навпаки – нашарувалися на них. Законодавчі акти, які регламентували реєстрацію прав на будівлі і споруди, були вкрай
суперечливими та недосконалими. Відсутність системного підходу до створення
правової бази регулювання іпотечних правових відносин призвела до того, що у
чинних нормативно-правових актах містилися суперечливі положення, існувала
нескінченна низка заборон, які гальмували розвиток усієї системи.
Відродження іпотечних правових відносин пов’язують з прийняттям 2 жовтня 1992 року Закону України «Про заставу». Вже у першій статті цього закону
термін «застава» наповнюється змістовним навантаженням: «Застава – це спосіб
забезпечення зобов’язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право
в разу невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед
іншими кредиторами»1. У ст. 2 йдеться про те, що цим законом визначаються лише основні положення про заставу та робиться посилання на можливість регулювання заставних відносин іншими актами законодавства України. Це ще раз доводить той факт, що Закон України «Про заставу» не створювався як комплексний
правовий акт, а його прийняття мало на меті лише окреслити основні питання,
пов’язані з виникненням, існуванням та припиненням застави. У даному законі
окреслено поняття предмета застави, зазначено що може і що не може ним бути,
подано визначення сторін договору застави, посилання на обов’язкові положення,
які має містити договір застави, визначена форма договору застави тощо.
Немає необхідності детально аналізувати положення Закону України «Про заставу», оскільки ті суттєві моменти, які безпосередньо стосувалися застави нерухомого майна у повному обсязі висвітлені у Законі України «Про іпотеку».
Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року (далі – Закон) набув чинності 1 січня 2004 року. Прийняття цього довгоочікуваного Закону без перебільшення вважають найвизначнішою подією для подальшого розвитку іпотечних відносин у нашій країні. Цей Закон більшість фахівців вважають найбільш
прогресивним на теренах Центральної та Східної Європи та пов’язують з його
прийняттям подолання правового вакууму, який існував у цій сфері протягом тривалого часу та гальмував розвиток іпотечних правових відносин.
Визначення поняття «іпотека» наводиться у ст.. 1 Закону: «Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні
і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом»2.
У ст. 3 Закону містяться підстави виникнення, застосування і пріоритет іпотеки. Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Також у цій
статті зазначено, що іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і
є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення дій іпотечного договору.
Вимоги щодо державної реєстрації іпотеки закріплені у ст. 4 Закону. Зокрема,
у ній зазначено, що «обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством. У разі недотримання цієї
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умови, іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває
пріоритету відносно зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно»3. Наступна частина цієї статті містить вимоги щодо осіб, на
яких покладено обов’язок державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою і відомості, які обов’язково повинні міститися у державному реєстрі іпотек.
Так, наприклад, згідно з Законом, під час видачі кредиту банківською установою під заставу нерухомого майна обов’язковим є нотаріальне посвідчення іпотечного договору, до якого кредиторам додається Повідомлення про реєстрацію
іпотеки. Повідомлення іпотекодержателя передається нотаріусу,який зобов’язаний у день нотаріального посвідчення іпотечного договору занести відомості до
державного реєстру іпотек. Для підтвердження внесення відповідного запису, нотаріус надає іпотекодержателю Повідомлення про внесення в реєстр іпотек. Дане
повідомлення містить поле контрольної суми і номер запису, які не можуть повторюватися та за допомогою яких відбувається пошук в електронному державному
реєстрі іпотек. Після виконання зобов’язань позичальником для виключення запису з державного реєстру іпотек, іпотекодержатель надає нотаріусу Повідомлення про виключення з державного реєстру іпотек, а на вимогу нотаріуса додатково
надається лист з відповідним проханням. Якщо виникне потреба виправлення або
зміни даних, які містяться в державному реєстрі іпотек, іпотекодержателям надається Повідомлення про внесення змін у державний реєстр іпотек4.
До всіх без виключення повідомлень про реєстрацію іпотек, про виключення
відомостей з реєстру іпотек та про внесення змін до реєстру іпотек, Закон передбачає застосування суворих вимог щодо їх оформлення. Всі вищезгадані повідомлення мають вигляд таблиць, у яких мають бути заповнені обов’язкові поля (наприклад, для Повідомлення про включення запису в реєстр іпотек, це: назва і
реквізити іпотекодержателя та іпотекодавця, опис предмета іпотеки, достатній
для його ідентифікації та/або його реєстраційні дані, параметри кредитної операції, строк повного виконання основного зобов’язання або строк дії іпотечного
договору в разі, якщо іпотекою забезпечується задоволення вимог,які можуть виникнути в майбутньому тощо). На кожному повідомлення має бути підпис уповноваженої особи іпотекодержателя та відповідна печатка5.
На момент прийняття Закону України «Про іпотеку» він відповідав певною
мірою вимогам тогочасного іпотечного ринку. Проте, з часом з’явилася необхідність його адаптації до рівня розвитку ринку іпотечного кредитування.
Значною подією стало прийняття у 2004 році Закону України «Про державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», який визначив правові, економічні та організаційні засади створення у майбутньому у складі державного земельного кадастру єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні
ділянки та інше нерухоме майно, обмежень цих прав. Проте, ця система так і не
була створена.
Незважаючи на те, що жодне з положень Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийнятого у
2004 році, не було реалізоване на практиці, 11 лютого 2010 року Верховною радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та
інших законодавчих актів України N 1878-VI, який встановлює принципово іншу,
в порівнянні з редакцією цього Закону 2004 року, модель системи реєстрації, що
вказує на непослідовність українського законодавця і відсутність у нього чіткої
концепції щодо формування та розвитку в Україні системи реєстрації прав на не-
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рухомість. Цей Закон зі змінами від 09 грудня 2011 року, внесеними Законом України N 4152-VI закріпив єдиний момент виникнення права власності на нерухоме майно з 01 січня 2013 року – з моменту державної реєстрації прав6.
В Україні триває процес реформування відносин державної реєстрації прав
власності та інших речових прав. Свідченням цього є затвердження Постановою
Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року №703 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У зв’язку зі вступом
в дію з 1 січня 2013 року положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», даний правовий інститут залишається одним з найменш досліджуваних у сучасній правовій науці7.
Актуальним на сьогодні є з’ясування стану адміністративно-правового регулювання у сфері державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень, які характеризуються множинністю реєстраційних процедур. Існуючий
порядок державної реєстрації нажаль не має належного врегулювання, що вимагає його подальшого удосконалення та наукового обґрунтування. Зокрема, негайного вирішення потребує проблема запровадження єдиної системи державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, що буде сприяти реалізації громадянами вказаного права та подоланню корупції у цій сфері відносин.
Необхідність комплексного системного дослідження кола питань, що лежать
у площині адміністративних правовідносин, які виникають з приводу нерухомого
майна, є особливо актуальною у зв’язку з утворенням у процесі реформування системи центральних органів виконавчої влади, започаткованого Указом Президента України № 1085/2010, Державної реєстраційної служби України, на яку покладено функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації.
Незважаючи на наявність великої кількості наукових праць із зазначеної проблематики, багато питань залишаються недослідженими. Це пояснюється
складністю проблем адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації, змінами у законодавстві України у реєстраційній сфері у зв’язку з впровадженням з 1 січня 2013 року нової системи державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, формування якої відбувається в умовах гострих дискусій8.
Зважаючи на те, що реформування системи реєстрації та приведення її до
рівня світових стандартів є важливою складовою адміністративної реформи, постає питання про здійснення аналізу та удосконалення законодавства у цій сфері.
Насамперед, варто сконцентруватися на визначенні потенційних проблем, які виникли після запровадження нового порядку реєстрації.
Отже, на сьогоднішній день створено єдину систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яка поєднує в собі інформацію про
земельні ділянки та об’єкти, які на них знаходяться. У чому ж полягає новизна
єдиної системи?
З 1 січня 2013 р. функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, перейшли до спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав –
Міністерства юстиції та його територіальних управлінь юстиції.
Від імені Міністерства юстиції ці функції виконують Державна реєстраційна
служба України (далі – Укрдержреєстр) та її структурні територіальні підрозділи.
Державна реєстрація речових прав здійснюється шляхом внесення записів до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Укрдержреєстр уже ство-
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рений на підставі Указу Президента України від 06.04.2011 р. № 401/2011 (адреса сайту – www.derzhreestr.gov.ua).
Аналізуючи п. п. 7, 8, 11 Указу та, зокрема, 12, бачимо, що змінено самі підходи до реєстрації речового права як технічного процесу, оскільки реєстратору надаються повноваження щодо прийняття і ревізування правочинів, які виконані у
письмовій формі і тільки у встановлених законом випадках вимагатиметься їх нотаріальне посвідчення. Крім цього, реєстратор під час розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, що додаються до неї, встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, зокрема, наявності
факту виконання умов правочину з якими закон та/або договір (угода) пов’язує
можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу та припинення прав на нерухоме майно або їх обтяжень (п. п. 5 п. 12 Порядку державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).
Відповідно до пункту 6 Порядку, державна реєстрація права власності та
інших речових прав на нерухоме майно, надання відмови у такій реєстрації проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. З 01 січня 2014 року цей строк становитиме п’ять робочих днів. Це положення суперечить інституту власності,
оскільки реєстрація права власності, яке виникає на підставі різного роду договорів (правочинів), не може бути тривалою в часі, оскільки утворюється правовий
вакуум невизначеності для набувача нерухомості та сповільнюється ринок нерухомості. Наприклад, якщо у цей період набувач помирає, доля майна, право власності на яке у померлого не виникло у зв’язку з тривалістю реєстрації, є також невизначеною, бо за договором майно перейшло до набувача, а право власності на
це нерухоме майно ще рахується за відчужувачем9.
Це ж стосується і реєстрації іпотек, обтяжень речових прав на нерухоме майно. Відповідно до статті 73 Закону України «Про нотаріат», нотаріуси зобов’язані
накладати заборону за повідомленням установи банку, підприємства або організації про видачу громадянину позики (кредиту) на будівництво, капітальний
ремонт чи купівлю житлового будинку (квартири); при посвідченні договору
довічного утримання; при посвідченні договору іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна; за повідомленням іпотекодержателя; в інших випадках, передбачених законом. Процедуру вчинення цієї нотаріальної дії становить:
– власне вчинення нотаріальної дії;
– внесення визначених законом відомостей у Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
При цьому, вказані процедури відбуваються практично одночасно. З набранням чинності вищезазначеними нормативно-правовими актами, виникає ще одна
процедура – подання державному реєстратору необхідного пакета документів для
внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
накладення (зняття) заборони відчуження. Заключна процедура полягає у розгляді, в порядку черговості, та оцінці державним реєстратором поданих документів у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви
про державну реєстрацію, та має наслідком реєстрацію або відмову у її проведенні.
Сьогодні можна констатувати, що Закон України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в частині реєстрації речових
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прав на нерухоме майно, що виникають на підставі правочинів, посвідчених нотаріально, потребує серйозного узгодження з чинним законодавством та врахування правовідносин, що виникли до набрання ним чинності.
Надзвичайно важливим є закріплення на законодавчому рівні:
1. Правофіксуючого статусу державної реєстрації речових прав, замість запропонованого сьогодні – правовстановлювального.
2. Приведення у відповідність до чинного законодавства повноважень державних реєстраторів в площині державної реєстрації прав, як технічної реєстрації
фактів їх виникнення.
3. Скорочення строків державної реєстрації речових прав за правочинами, що
посвідчуються нотаріально, з 14 до 1 дня, а також зменшенням вартості такої державної реєстрації, що стане можливим лише у випадку надання нотаріусам прав
реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за посвідчуваними
ними правочинами.
4. Наділення нотаріуса повноваженнями державного реєстратора речових
прав, що виникають, на підставі посвідчуваних ним правочинів.
5. Збереження існуючих повноважень нотаріуса щодо реєстрації обтяжень на
нерухоме майно, що виникають на підставі посвідчуваних ним правочинів (наприклад заборона, іпотека), що попередить хвилю шахрайства та інших зловживань з нерухомістю та фінансовими ресурсами.
Як висновок, необхідно зазначити, що інститут державної реєстрації в Україні
потребує невідкладного вдосконалення, шляхи якого вже окреслювалися в теорії
адміністративного права такими науковцями, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк,
О.М. Якуба, та передбачені Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 року №
810/98. Колізійність законодавства України у сфері державної реєстрації прав
власності на нерухоме майно потребує його приведення у відповідність до Конституції України, усунення суперечностей між нормами підзаконних актів. Нагальною є також необхідність змін сутності, форм і методів адміністративних
проваджень з державної реєстрації.
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Розділ 5
ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ
ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 249.221
М. П. СТАДНИК

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ
ТА ІНТЕРЕСІВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Досліджуються проблеми захисту колективних прав та інтересів найманих
працівників. Піддано аналізу правовий статус трудових колективів підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, вносяться пропозиції щодо розширення
повноважень трудових колективів. Запропоновано законодавчо закріпити визначення
поняття «трудовий колектив в Кодексі законів про працю України. Акцентується увага на тому, що суб’єктом колективних відносин є трудовий колектив підприємств, установ, організацій. Вноситься пропозиція законодавчого закріплення поняття «рада
трудового колективу» та «уповноважена особа трудового колективу». Запропоновано
зміни та доповнення до Закону України «Про профспілки та гарантії їх діяльності», а
також до Проекту Трудового кодексу України.
Ключові слова: трудові розбіжності, трудовий колектив, рада трудового колективу, Проект Трудового кодексу України.
Стадник М.П. Правовые проблемы защиты коллективных прав и интересов
наемных работников
Исследуются проблемы защиты коллективных прав и интересов наемных работников. Подвергнуты анализу правовой статус трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, вносятся предложения по
расширению полномочий трудовых коллективов. Предложено законодательно закрепить определение понятия «трудовой коллектив в Кодексе законов о труде Украины.
Акцентируется внимание на том, что субъектом коллективных отношений является
трудовой коллектив предприятий, учреждений, организаций. Вносится предложение законодательного закрепления понятия «совет трудового коллектива» и « уполномоченное лицо трудового коллектива». Предложены изменения и дополнения в Закон Украины
« О профсоюзах и гарантиях их деятельности» к проекту Трудового кодекса Украины.
Ключевые слова: трудовые разногласия, трудовой коллектив, совет трудового
коллектива, проект Трудового кодекса Украины.
Stadnik Mukola. Legal problems in protecting employees' collective rights and interests
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© СТАДНИК Микола Петрович – кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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tions, organizations and their divisions as well as proposes to expand the powers of labor collectives. 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 relations 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.

Проведення роздержавлення та приватизації, перехід до ринкової економіки
загострило протиріччя у сфері застосування найманої праці. Ці протиріччя викликані цілим рядом, як об’єктивних так і суб’єктивних причин. До об’єктивних
причин можна віднести скорочення виробництва, яке викликано не конкурентноздатною продукцією, яка випускається в державі та низькою купівельною спроможністю населення, економічною кризою, яка має місце в економіці України,
повільне реформування правової системи загалом та трудового права зокрема.
Наряду з цими об’єктивними чинниками є і цілий ряд суб’єктивних, які мають
місце на конкретних підприємствах, установах, організаціях. До них можна
віднести катастрофічну зношеність основних фондів, які досягають на окремих
підприємствах 70–80%, відсутність нових технологій, надмірне привласнення
власниками підприємств його прибутків за рахунок виплати низьких зарплат, все
це негативно впливає на рівень заробітної плати працівників, відновлення основних фондів, втілення нових технологій.
Є загальновідомим те, що в економічно розвинених країнах світу заробітна
плата працівників в структурі виробництва складає 60–70% відсотків. В той же
час в Україні та інших пострадянських республіках розмір заробітної плати
працівників складає 7–8 % в структурі виробництва. Таким чином можна зробити однозначний висновок про те, що протиріччя в сфері застосування найманої
праці і надалі будуть загострюватися.
Основний масив законодавства, який регулює трудові відносини у сфері найманої праці практично сформувався в період домінування державної економіки та
панування командно-адміністративної системи, яка виступила основним
суспільним регулятором в сфері трудових відносин, є доречним відзначити, що на
сьогодні ще діє КЗпП України в редакції 1971 року. За період незалежності
корінним чином не змінилася законодавча база з трудового права і це не дивлячись на те, що за цей період змінився суб’єктний склад трудових правовідносин,
змінилися основи господарювання. На сьогоднішній день більше 80% основних
фондів знаходяться у приватному секторі економіки, але й є галузі економіки, наприклад, сільське господарство де практично 100% власності знаходиться у приватному секторі економіки. Таким чином, об’єктивно склалася така ситуація, що
трудове законодавство не є адаптованим до ринкових відносин, які фактично
існують в державі.
Можна зробити висновок про те, що повільність в реформуванні трудового законодавства негативно впливає на рівень захисту, як індивідуальних так і колективних прав найманих працівників, зростанню кількості трудових розбіжностей,
що виникають між працівниками та власниками або уповноваженими ними органами. Тому питання вироблення правових, економічних та соціальних механізмів
захисту прав та інтересів найманих працівників не лише не втрачатиме своєї актуальності, а й буде стояти ще гостріше.
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Повільність в реформуванні трудового законодавства з нашого погляду викликана тим, що олігархічне лоббі, що представлене у вищому законодавчому органі – Верховній Раді України не зацікавлене в тому, щоб ще до масової приватизації створити такі правові механізми, які не дозволять «прихватизувати» об’єкти
державної власності без врахування інтересів трудових колективів. Напевно цим
і пояснюється «затяжна процедура» прийняття Нового Проекту трудового Кодексу України, який на протязі 13 років Верховною Радою України все ще «доопрацьовується».
Таким чином, на сьогоднішній день питання захисту колективних прав
працівників, прийняття Нового трудового Кодексу України є не лише незрілим, а
в значній мірі перезрілим.
Не дивлячись на тривалу кодифікацію трудового законодавства, недопустиму
повільність в прийнятті Нового трудового Кодексу України наукові дослідження
в цій сфері досить активно проводилися. Захисту колективних прав найманих
працівників були присвячені роботи відомих українських вчених-трудовиків:
С.М. Прилипка, О.М. Ярошенко, Н.М.Хуторян, Г.І. Чанишевої та цілого ряду
інших. Багато питань, як теоретичного, так і практичного характеру не знайшли
належного вирішення в науці та практиці трудового права. Враховуючи те, що на
сьогодні проводиться робота з кодифікації трудового законодавства, доопрацювання Проекту трудового Кодексу України є необхідним встановити правові механізми з захисту колективних прав найманих працівників, у зв’язку з цим було б
за доцільне в законодавчому порядку, наприклад в Законі України «Про оплату
праці» внести положення згідно з яким на оплату праці працівників направляється 30–40% від прибутку підприємства.
Потрібно відзначити, що питання колективно-договірного регулювання,
соціального партнерства знайшли закріплення в діючому законодавстві, це насамперед в Законі України «Про колективні договори і угоди» 1992 року, Законі України «Про соціальний діалог» 2010 року, Законі України «Про профспілки та гарантії їх діяльності» 1999 року, Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 1998 року та цілого ряду інших законодавчих актів. Не дивлячись на це, цілий ряд питань захисту колективних прав
працівників є недосконалими, а деякі питання взагалі не знайшли належного правового врегулювання. Так, з нашого погляду потребують серйозної наукової розробки питання виробничої демократії, розширення прав трудових колективів найманих працівників в управлінні виробництвом, законодавчого закріплення повноважень рад трудових колективів. Особливо це стосується працівників, які працюють на державних, комунальних підприємствах, установах, організаціях. Наряду
з цим повинні бути проведені серйозні наукові розробки теоретичних проблем
правосуб’єктності трудового колективу, як суб’єкта колективних трудових відносин. Оскільки ті дослідження в цій сфері, які на сьогоднішній день є, зводяться в
основному лише до структури нового Трудового Кодексу України1. Що ж стосується питання змістовного наповнення цього розділу в Проекті, то це питання
залишилось відкритим.
Теоретичні обгрунтування позиції в науці трудового права з урахуванням того,
що держава знаходиться в умовах переходу до ринку не знайшло належного
дослідження. Цілком закономірним, є те, що для того щоб осмислити певне правове явище необхідно дати його визначення, уяснити його суть та основні ознаки.
Правовий статус трудових колективів безпосередньо визначений в кількох законодавчих актах. Це насамперед в Главі XVІ-А., який називається – Трудовий колек-
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тив в Кодексі законів про працю України, в ред. 1971р., де в статтях 252-1; 252-7;
252-8; визначений правовий статус та повноваження трудових колективів,
підприємств, установ, організаціях та трудових колективів, бригад підприємств та
п.8 ст.65 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 року, який вказує, що
трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Фактично тотожне визначення поняття трудового колективу дане і в статті 252-1 КЗпП
України в ред. 1971р. У вказаній нормі передбачено, що повноваження трудового
колективу визначається законодавством. Більш широке і ємне визначення дано у
юридичній енциклопедії2, яка визначає, що трудовий колектив – обєднання громадян, які на основі договору, контракту, угоди або інших форм регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем здійснюють спільну трудову
діяльність на державному і недержавному підприємствах усіх форм власності.
В цьому визначенні вказується, що трудовий колектив в межах визначеної компетенції бере участь у створенні та вирішенні певних державних і громадських
справ; плануванні виробництва і соціально-економічного розвитку; управлінні
підприємством, установою або організацією; підготовці та розстановці кадрів;
поліпшенні умов праці та побуту; використання коштів, призначених для розвитку виробництва, матеріального заохочення тощо. Таким чином порівняльний
аналіз цих двох визначень дає зробити висновок про те, що у визначенні даному у
КЗпП України та Господарського Кодексу України фактично покладений лише
суб’єктний склад поняття трудовий колектив, і то в урізаному вигляді. Що ж стосується повноважень трудового колективу, його прав та обов’язків то в законодавчому визначенні воно відсутнє, а лише дається відсилочна норма, щодо того, що
повноваження трудового колективу визначаються законодавством. З нашого погляду така позиція законодавця є не зовсім обгрунтованою. Тому є за небхідне при доопрацюванні Проекту трудового Кодексу України усунути ці недоліки.
Важливим механізмом в захисті трудових та соціально-економічних прав трудових колективів є визначення кола суб’єктів колективних правовідносин. Положення Глави XVI-А Кодексу законів про працю в повній мірі не дає відповідь на
це запитання. З аналізу тексту цієї глави можна зробити висновок про те, що
суб’єктом колективних відносин зі сторони найманих працівників, виступають
трудовий колектив підприємств, установ, організацій та трудові колективи бригад. Законодавець досить детально врегулював питання зарахування до складу
бригад нових працівників, порядку обрання бригадирів на зборах колективів бригад, прядок розподілу заробітку у бригаді тощо. Що ж стосується інших суб’єктів
колективних правовідносин наприклад цеху, дільниці, то ці питання не знайшли
свого врегулювання в главі КЗпП України, яка присвячена правовому регулюванню діяльності та правового статусу трудового колективу. З нашого погляду було б
за доцільне привести положення Глави XVI-А Кодексу законів про працю України
у відповідність до ст.11 Глави ІІ КЗпП України та ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» 1993 року, який фактично визнає стороною колективних договорів трудові колективи підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів.
Вищезазначене питання є досить цікавим в контексті встановлення суб’єктного складу сторін при укладенні колективних договорів. Трудове законодавство не
дає однозначної відповіді на запитання хто ж є стороною колективних відносин зі
сторони найманих працівників. Це трудовий колектив підприємств, установ, ор-
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ганізацій (їх структурних підрозділів), органи трудового колективу (рада трудового колективу), профспілки тощо. Без усвідомлення цього питання та його законодавчого врегулювання навряд чи можна вести мову про ефективний захист колективних прав та інтересів працівників. Колективні права та інтереси найманих
працівників реалізуються в основному через систему укладення колективних договорів, що укладаються на виробничому рівні. Стаття 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1993 року передбачає, що колективний договір укладається між власником або уповниваженим ним органом з однієї сторони або
кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками
трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом. З правових положень цієї статті можна зробити висновок, про те що пріорітетне право на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів мають
профспілки, а у разі їх відсутності чи інші уповноважені на представництво трудовим колективом органами. З цього можна зробити висновок про те, що
профспілки та інші суб’єкти, які мають право представляти інтереси найманих
працівників поставлені не в рівні умови. По-перше, така правова норма в значній
мірі обмежує права трудового колективу найманих працівників. По-друге, таке
положення дозволить роботодавцю зловживати пріоритетним положенням
профспілок на укладення колективних договорів. Наприклад зареєструвати
«підконтрольні» роботодавцю профспілки. Тому виходячи з того, що суб’єктом
колективно договірних відносин завжди є трудовий колектив, то він і повинен
визначати кого уповноважувати від імені трудового колективу на ведення колективних переговорів без будь-яких попередніх умов.
Було б доцільно в трудовому законодавстві визначитися щодо використання
термінів «наймані працівники» підприємства, установи, організації та «трудовий
колектив» підприємства, установи, організації. З нашого погляду оскільки термін
«трудовий колектив» підприємства, установи, організації фактично знайшов своє
закріплення в законодавстві, юридичній термінології було б за доцільне вживати
термін трудовий колектив.
Діюче законодавство повинно поповнитися такими дефініціями, як «трудовий
колектив структурного підрозділу» підприємства, установи, організації, «представник трудящих, обраний і уповноважений трудовим колективом», «рада трудового колективу».
На законодавчому рівні необхідно закріпити питання порядку обрання до ради трудового колективу, повноваження ради трудового колективу, правові та
соціальні гарантії для її членів, відповідальність власника або уповноваженого
ним органу за порушення прав її членів. Питання повноваження загальних зборів
(конференцій) трудових колективів, повноваження ради трудового колективу, на
жаль, були виключені з КЗпП України, Законом України від 20 березня 1991 року.
Необхідно законодавчо врегулювати питання порядку обрання представника
трудящих, його права, обов’язки, його відповідальність за дії, які можуть зашкодити інтересам трудового колективу, форму і зміст документів, які підтверджують
його повноваження.
З нашого погляду, представляти інтереси трудового колективу найманих працівників повинні мати широке коло осіб, які користуються довірою працівників.
Це насамперед адвокати, медіатори тощо. Було б за доцільне створити реєстр таких осіб, котрі мають необхідну підготовку та авторитет в суспільстві для вироблення взаємоприйнятних рішень по розбіжностям, що виникають між роботодав-
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цем та трудовим колективом найманих працівників. Було б за доцільне встановити обмеження щодо осіб, які не можуть бути представниками інтересів колективу
найманих працівників. З нашого погляду, для ефективного і професійного представництва інтересів найманих працівників при веденні колективних переговорів
необхідно передбачити широке коло правових гарантій для їх представників.
Вказані гарантії, з нашого погляду, повинні гарантувати можливості для
здійснення повноважень обраних осіб. Ці гарантії повинні поширюватися на питання зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності повинно проводитися ними за згодою трудового колективу
найманих працівників.
Звільнення з займаної посади представників трудових колективів повинно
проводитися з дотриманням не лише загального порядку, а й за наявності згоди
трудового колективу.
Було б за доцільне передбачити норму, згідно з якою представник трудового
колективу найманих працівників не може бути звільнений з займаної посади з
ініціативи роботодавця протягом одного року з часу, коли він виконував обов’язки представника трудового колективу, крім випадків повної ліквідації
підприємства, установи, організації.
Така гарантія не повинна надаватися працівникам в разі неналежного виконання ними обов’язків, або припинення виконання ними обов’язків представника
трудового колективу за власним бажанням.
Було б за необхідне за такими представниками передбачити місце роботи, посаду, середню заробітну плату на час виконання покладених на них обов’язків.
З нашого погляду, рівень гарантій представників трудових колективів не повинен бути менший ніж гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів, передбачених ст. 41 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09. 1999 року.
Є також необхідним передбачити обов’язок роботодавця щодо створення
умов діяльності представників трудових колективів найманих працівників. Було
б за доцільне передбачити в законодавчому порядку обов’язок роботодавця забезпечити необхідні умови для представників колективу найманих працівників, як це
передбачено в ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» 1999 року.
Необхідно також передбачити відповідальність роботодавця за порушення
ним прав представника колективу найманих працівників.
Враховуючи важливість реалізації трудовими колективами своїх прав було б
за доцільне в Новому Трудовому Кодексі передбачити як дисциплінарну, так і матеріальну відповідальність власника або уповноваженого ним органу за ці порушення. В окремих випадках, коли протиправна діяльність власника або уповноваженого ним органу завдала шкоди охоронюваним правам та інтересам найманих
працівників, з нашого погляду, повинна наступати адміністративна чи кримінальна відповідальність.
Висловлені зауваження і пропозиції повинні знайти свою реалізацію в книзі
шостій Проекту трудового кодексу України.
1. Карпенко Д., Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про
працю / Д. Карпенко, Н. Хуторян // Право України. – 1998. – № 3. – С. 43. 2. Юридична
енциклопедія – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2004. –
Т. 6. – С. 148-149.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ
ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Досліджено проблематику захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Зроблено висновок про наявність широкої
системи законодавства, спрямованої на запобігання порушень у сфері інтелектуальної
власності. Зазначено, що, незважаючи на значну нормативну базу, на практиці її застосування спостерігається суттєві недоліки в захисті права інтелектуальної власності. Проаналізовано механізм переміщення через митний кордон України об'єктів
права інтелектуальної власності. Наведені приклади недосконалості системи патентування промислових зразків. Наявність існуючої системи патентування призводить
до порушення господарюючими суб'єктами прав інтелектуальної власності. Запропоновано введення більш ефективного механізму державної реєстрації та захисту прав
інтелектуальної власності. Вказано на необхідність розробки єдиної концепції співвідношення вітчизняних та міжнародних реєстрів прав інтелектуальної власності.
Ключові слова: митний кордон, інтелектуальна власність, патент, немайнові права, захист інтелектуальної власності, митний реєстр, промисловий зразок, реєстрація
інтелектуальної власності.
Килимник И.И., Харитонов А.В. Правовая характеристика современных мер
защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через
таможенную границу Украины
Исследована проблематика защиты прав интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через таможенную границу Украины. Сделан вывод о наличии
широкой системы законодательства, направленную на предотвращение нарушений в
сфере интеллектуальной собственности. Указано, что, невзирая на значительную нормативную базу, в практике ее применения наблюдается существенные недостатки в
защите права интеллектуальной собственности. Проанализирован механизм перемещения через таможенную границу Украины объектов права интеллектуальной собственности. Приведены примеры несовершенства системы патентования промышленных образцов. Наличие существующей системы патентования приводит к нарушению
хозяйствующими субъектами прав интеллектуальной собственности. Предложено
введение более эффективного механизма государственной регистрации и защиты прав
интеллектуальной собственности. Указано на необходимость разработки единой концепции соотношения отечественных и международных реестров прав интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: таможенная граница, интеллектуальная собственность, патент, неимущественные права, защита интеллектуальной собственности, таможенный реестр, промышленный образец, регистрация интеллектуальной собственности.
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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 considerable 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 розвиток науково-технічного прогресу, збільшення виробництва
конкурентоспроможних товарів та поширення інновацій у всіх сферах суспільного життя, всі ці фактори, безперечно, посилюють в сучасних умовах значимість
нематеріальних активів та найголовнішої їх складової – інтелектуальної власності. З цього приводу доречно навести позицію С.С. Алєксєєва, який пише:
«Притаманне для товарно-ринкової економіки, і особливо в умовах цивілізацій
послідовно демократичного типу, залучення в сферу права все нових і нових ділянок життя суспільства призвело крім інших наслідків до того, що виявилося за необхідне поширити принцип власності з його персоналістичним характером і правовою властивістю абсолютності і правової винятковості на результати та об'єкти
інтелектуальної, духовної діяльності. Звідси поява феномену, повною мірою ще
не осмисленого наукою, – права інтелектуальної власності, явища, що опинилося
в одному категоріальному ряду з «речовою власністю» і також стало серйозним
чинником громадського прогресу1. Т.В. Козьякова в свою чергу наголошує, що
роль інтелектуальної власності в економічному розвитку зростає в усьому світі,
випереджаючи значущість засобів виробництва та природних ресурсів. Сьогодні
матеріальні цінності створюються за рахунок запровадження нових технологій,
тобто використання творчих знань у виробництві товарів та послуг2.
Зростаюча актуалізація в сучасному суспільстві ролі наведеної категорії, в
певній мірі змушує державні інституції посилювати правовий захист прав осіб, як
правовласників, так й інших категорій осіб, чиї права можуть бути порушені у
зв’язку з реалізацією права інтелектуальної власності. Так, Т.Є. Ромат зазначає:
«Інтелектуальна власність є складним феноменом суспільних відносин та набуває
все більшого значення в сучасному світі. Це виявляється на всіх рівнях
суспільних відносин: на державному рівні, у відносинах між суб’єктами економічної діяльності та для кожної людини. В умовах сьогодення можна говорити
про формування нового суспільного устрою – меритократії, за якого соціальне
становище людини великою мірою зумовлюється її інтелектуальним потенціалом
та здатністю генерувати нові знання. Державний захист інтелектуальної власності
в цьому аспекті має розвиватися симетрично до швидкого розвитку галузі»3.
На нормативному рівні правовідносини у сфері захисту прав інтелектуальної
власності регулюються окремими положеннями Конституції України, Цивільного,
Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, нормами спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності,
а також міжнародним законодавством, ратифікованим нашою державою.
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Стаття 418 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) під правом інтелектуальної власності розуміє право особи на результат інтелектуальної, творчої
діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим
Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом4.
Згідно ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні
таємниці5.
Більш уразливим, в умовах постійно зростаючого імпортно-експортного товарообігу, на цей час виступає такий об’єкт права інтелектуальної власності, як промисловий зразок. Відповідно до абз. 1 п. 1.2. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 (далі – Правила № 110) промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання6. Стаття
ст. 461 ЦК України передбачає, що промисловий зразок вважається придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. При цьому ст. 462 цього ж кодексу передбачає, що набуття права
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
засвідчується патентом7.
В свою чергу, Правила № 1108, а також Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
18.03.2002 № 1989 не містять чіткого порядку проведення експертизи промислового зразка, з метою визначання критерію його новизни при поданні заявки на отримання патенту. Як наслідок, ДП «Український інститут промислової власності»
в 2013 році були видані патенти України на такі промислові зразки, як: лампа для
освітлення (патент на цей час не діє), вішалка для одягу, персональний комп'ютер,
зубочистка, планшетний комп'ютер10 та інші.
Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною
другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі – ГК України). Наведені у відповідних нормах переліки способів
захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про
те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України – положення щодо
можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.
Якщо звернутися безпосередньо до захисту прав інтелектуальної власності
під час переміщення товарів через митний кордон України, то можна побачити,
що вказаному питанню присвячена Глава 57 Митного кодексу України.
Відповідно до ст. 398 вказаного кодексу центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде
митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються
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відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має
підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України
порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про
сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Після
реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи
доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів11.
Вказаний митний реєстр, відповідно до Порядку реєстрації у митному реєстрі
об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 648
(далі – Порядок № 648), ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на
об'єкти прав інтелектуальної власності під час митного контролю та митного
оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників і
містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності12.
Згідно ст. 399 Митного кодексу України, у разі якщо орган доходів і зборів на
підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної
власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на
складі цього органу13.
Таким чином, за наявності у особи патенту на промисловий зразок, вона
наділена правом зареєструвати його в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому, працівники митних органів України не перевірять
так звану «патентноздатність» промислового зразка (його відповідність новизні),
а просто реєструють його в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. Така реєстрація дає можливість суб’єктам господарювання «усувати» небажаних конкурентів, шляхом блокування митного оформлення імпортуємих товарів, або взагалі шантажувати будь-яких осіб, які займаються виробництвом або
імпортом продукції, з метою отримання від них компенсації за так зване «не порушення» права інтелектуальної власності.
Виходячи з вищевикладеного, слід констатувати невтішний висновок – маючи
широку систему законодавства, спрямовану на запобігання порушень в сфері
інтелектуальної власності, на практиці ми спостерігаємо її суттєву недосконалість. Вищевикладена ситуація, безперечно, негативно впливає на відносини
міжнародного товарообігу між суб’єктами господарювання, тим більше в контексті прагнення нашої держави до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З цього приводу Н.В. Волкова доречно зазначає, що основні претензії
США, Європейського Союзу, Міжнародного альянсу інтелектуальної власності,
інших міжнародних організацій викликає в Україні не власне законодавство, а
ефективність його реалізації, реальні дії з припинення піратства, створення ефективної судової системи14.
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Слід при цьому зазначити, що проблема належного захисту права інтелектуальної власності не є одиночною тільки для нашої держави. Порушення в сфері
патентного права спостерігаються та дуже поширені в країнах Заходу, які для боротьби з зазначеним явищем використовують наступні заходи: покращення якості
патентної експертизи патентних відомств країн; уведення обмеження на максимальний розмір відшкодування за порушення прав на патенти; відпрацювання
ефективного механізм у примусового ліцензування в разі невикористання фірмою
свого винаходу15.
В Україні подолання проблеми щодо захисту прав інтелектуальної власності
під час переміщення товарів через митний кордон є можливим шляхом запровадження більш дієвого механізму державної реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності, а також розроблення єдиної концепції співвідношення вітчизняних та міжнародних реєстрів прав інтелектуальної власності.
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УДК 347.9
С. О. КОРОЄД

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Аналізуються думки вчених-процесуалістів на змістовну характеристику поняття
ефективності цивільного судочинства та її ознаки. Доводиться, що при характеристиці ефективності цивільного судочинства варто враховувати результативність і
дієвість самого судового процесу як діяльності, а не лише її матеріально-правові
наслідки. Обґрунтовується, що ефективність цивільного судочинства має визначатись
результативністю самої процесуальної діяльності та її наслідками, незалежно від досягнення мети цивільного судочинства. Ефективність цивільного судочинства визначена як результативність судової цивільної процесуальної діяльності та її наслідків (матеріально-правових та процесуальних), зумовлена визначеним у статті 1 ЦПК завданням цивільного судочинства і спрямована на його оптимальне виконання з метою усунення цивільно-правового спору між сторонами або оптимального вирішення іншого
правового питання відповідно до норм матеріального права із здійсненням реального
судового захисту прав та охоронюваних законом інтересів та унеможливленням виникнення на підставі ухваленого судом рішення нових спорів з участю сторони, на користь
якої воно ухвалено, і забезпечується судовою процесуальною заінтересованістю.
Ключові слова: правосуддя в цивільних справах, цивільне судочинство, ефективність, завдання, захист прав.
Короед С.А. Теоретико-методологические подходы к определению эффективности гражданского судопроизводства
Анализируются мнения ученых-процессуалистов на содержательную характеристику понятия эффективности гражданского судопроизводства и ее признаки. Доказывается, что при характеристике эффективности гражданского судопроизводства
следует учитывать результативность и действенность самого судебного процесса
как деятельности, а не только ее материально-правовые последствия. Обосновывается, что эффективность гражданского судопроизводства должна определяться результативностью самой процессуальной деятельности и ее последствиями, независимо
от достижения цели гражданского судопроизводства. Эффективность гражданского
судопроизводства определена как результативность судебной гражданской процессуальной деятельности и ее последствий (материально-правовых и процессуальных),
обусловленная определенной в статье 1 ГПК задачей гражданского судопроизводства
и направленная на ее оптимальное выполнение с целью устранения гражданско-правового спора между сторонами или оптимального решения иного правового вопроса в соответствии с нормами материального права с осуществлением реальной судебной защиты прав и охраняемых законом интересов и избеганием возникновения на основании
принятого судом решения новых споров с участием стороны, в пользу которой оно принято, и обеспечивается судебной процессуальной заинтересованностью.
Ключевые слова: правосудие по гражданским делам, гражданское судопроизводство, эффективность, задачи, защита 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 characterizing of effectiveness of civil proceedings it should be considered the impact and effi© КОРОЄД Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук

196

Держава і право • Випуск 62

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 implementation of a real judicial protection of the rights and interests protected by law and avoiding 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.

Судова реформа взагалі, й цивільного судочинства зокрема, незважаючи на
проведення багатьох її етапів в незалежній України1, буде продовжуватись ще
довго, адже створити систему вирішення цивільно-правових спорів, яка б
найбільш ефективно захищала порушені права, досі не вдається. Прагнення створити ефективне цивільне судочинство – головна мета судово-правової реформи
правосуддя в цивільних справах. Тому досі актуальним залишається питання
підвищення ефективності цивільного судочинства та забезпечення своєчасності
вирішення цивільних справ за рахунок внутрішніх резервів судової системи в межах існуючого порядку судочинства, а також удосконалення такого порядку2.
Питання ефективності цивільного судочинства пов’язане, передусім, із вдосконаленням цивільної процесуальної форми, окремі аспекти якої розглядали в
своїх роботах такі вчені-проце суалісти, як С.С. Бичкова, С.В. Васильєв,
Є.В. Васьковський, М.А. Вікут, В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, Г.П. Тимченко,
М.К. Треушніков, С.Я. Фурса, Н.А. Чечіна, М.Й. Штефан, М.С. Шакарян,
В.В. Ярков і ін., а також суддями – Д.Д. Луспеником, В.В. Кривенком, П.І. Шевчуком та ін. Безпосередньо питанням ефективності судочинства були присвячені,
зокрема, роботи А.В. Цихоцького, І.В. Губенюк, С.Ф. Демченка, І.Л. Петрухіна,
Г.П. Батурова, Т.Г. Морщаковой, які й стали теоретичним підґрунтям нашого
дослідження. Проте без чіткої відповіді науковців так й залишається питання, яке
цивільне судочинство варто вважати ефективним і які основні ознаки цієї ефективності, що є необхідним для подальшого вироблення пропозицій щодо основних напрямів процесуального забезпечення підвищення цивільного судочинства.
Дослідження цього питання й ставить за мету наша стаття.
Як зазначають в своїй роботі І.Л. Петрухін, Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова, категорія «ефективність» не є правовою, а стосується більше соціології – наслідок
яких-небудь причин, дій. Ефективний означає такий, що дає попередньо запланований, корисний ефект, а ефективність – результативність цілеспрямованої дії чого-небудь3.
Ефективність – дуже об’ємне поняття, що включає в себе і гарантії захисту, і
якість роботи, і прозорість діяльності суду, і передбачуваність рішень, і забезпечення діяльності судів державою, і багато-багато іншого4.
Ефективність – це універсальне поняття, яке розповсюджується на будь-які
керовані і самокеровані системи і підсистеми. Воно виражає здатність системи
добре пристосовуватися до умов реальної дійсності, забезпечувати на її основі
своє функціонування, ставити перед собою цілі і успішно їх досягати5.
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Термін «ефективність» (від лат. effectus – результат, наслідок яких-небудь причин, дій) не одне десятиліття інтенсивно використовується на сторінках юридичної літератури при характеристиці державно-правових явищ (діяльності, правових норм, правозастосовчих актів і т.д.)6.
Раніше ми вже доводили, що для характеристики результативності розгляду і
вирішення цивільних справ судами має застосовуватися термін «ефективність
цивільного судочинства» або «ефективність правосуддя в цивільних справах», які
означають судову процесуальну діяльність щодо розгляду і вирішення цивільних
справ (а не поняття ефективності цивільного процесу). Разом з тим, враховуючи
статтю 1 ЦПК, для оцінки сучасного стану правосуддя в цивільних справах має
застосовуватись поняття «ефективність цивільного судочинства», критеріями
оцінки якого як раз й є закріплені у статті 1 ЦПК завдання і мета цивільного судочинства7. Але, в межах нашого дослідження можливе використання теоретичних напрацювань, які стосуються й ефективності саме правосуддя в цивільних
справах, а також ефективності іншого виду судочинства – господарського.
Так, в своїй роботі «Теоретичні проблеми ефективності право суддя в
цивільних справах» А.В. Цихоцький зазначає, що «ефективність» як
функціонально-цільова категорія є вихідною при дослідженні соціального результату буття того чи іншого явища взагалі і державно-правових реалій зокрема;
ефективність відображає ступінь здійснення суспільних очікувань. При цьому,
ефективність правосуддя в цивільних справах, як вважає вчений, є властивістю
правосуддя як виду здійснення судом у встановленій законом цивільній процесуальній формі державної діяльності щодо розгляду і вирішення конкретних судових справ з ухваленням в них законних, обґрунтованих і справедливих постанов,
забезпечуючи за певних умов досягнення соціально значущих цілей. Ця властивість характеризується відношенням фактично досягнутого правосуддям рівня
цілей до нормативно встановленого законом8. При цьому, цілі правосуддя в
цивільних справах є еталоном оцінки його ефективності9.
Ефективне правосуддя, як вважає І.В. Губенок, це розгляд і вирішення судом
віднесених до його компетенції спорів у встановленій процесуальним законом
процедурі, з дотриманням процесуальних строків, засновані на правильному
встановленні достовірності фактів і точному застосуванні до них закону, які
відповідають принципам справедливості, рівності, законності і які забезпечують
реальний захист порушених прав і законних інтересів особи, яка звернулася до
суду10.
Під ефективністю судочинства (господарського судочинства), на думку
С.Ф. Демченка, доцільно розуміти характеристику його стану, виходячи зі ступеню реалізації цільової функції судочинства – переведення звичного відправлення
судочинства у ранг правосуддя (суду по совісті, божій справедливості). Ефективне судочинство – це правосуддя, яке здійснюється в рамках належної судової юрисдикції, у відповідності зі справедливим законодавством, за раціональними судовими процедурами, які відправляються у розумні строки, а прийняті судові
рішення виконуються у встановлені терміни11.
В.І. Саранюк під ефективністю господарського процесу розуміє його спроможність на підставі верховенства права забезпечити захист порушених або оспорюваних прав осіб, які здійснюють господарську діяльність, а також прав і законних інтересів держави, її органів, органів місцевого самоврядування, інших осіб,
шляхом справедливого судового розгляду і вирішення господарських справ у
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встановлений законом строк на засадах законності, справедливості, публічності,
гласності, відкритості, змагальності сторін, неупередженості, самостійності та
незалежності суду12.
І.В. Губенок зазначає, що оскільки основним призначенням суду є здійснення
правосуддя, тому робить висновок, що основною метою судової реформи варто
вважати підвищення ефективності правосуддя, тобто створення такого правосуддя, яке б максимально могло б захищати і відновлювати порушені права і інтереси як громадян, так й організацій13.
С.Ф. Демченко пропонує вважати господарський процес ефективним, коли забезпечується доступність правосуддя, а рішення господарського суду є правосудними (законними, обґрунтованими, справедливими та такими, що прийняті у розумні строки і реально виконуються)14.
М.С. Шакарян, досліджуючи проблеми доступності і ефективності правосуддя виходить з того, що ефективність правосуддя пов’язана з досягненням мети судового захисту, завдань правосуддя. Для конкретного громадянина чи органу правосуддя є доступним і ефективним, якщо його суб’єктивні права і охоронювані законом інтереси захищені судом, справу розглянуто своєчасно і правильно, тобто
ухвалене законне і обґрунтоване, аргументоване і справедливе рішення15.
На думку М.А. Вікут, правосуддя в цивільних справах набуває властивості
ефективності за умови, якщо в результаті розгляду конкретної цивільної справи
суддя ухвалює законне, обґрунтоване і справедливе рішення. Досягнення такої
мети забезпечується наявністю процесуальних гарантій, які являють собою
закріплені в нормах цивільного процесуального права юридичні властивості, покликані створювати на всіх стадіях судочинства сприятливі умови для безперешкодного здійснення наданих особам, які беруть участь в справі, процесуальних
прав16.
А.В. Цихоцький виділяє такі критерії характеристики ефективності цивільного судочинства в конкретній справі: а) встановлення фактичних обставин справи;
б) правильність визначення матеріально-правових підстав розглянутої справи;
в) наявність або відсутність процесуальних порушень; г) дотримання або недотримання термінів розгляду справи; д) характер мотивування рішення; е) якість
складання протоколу судового засідання; ж) якість складання рішення суду17.
Аналіз наведених точок зору науковців свідчить, що немає єдиної думки щодо змісту і характеристики поняття ефективності цивільного судочинства. При
цьому, неможна повністю погодитись із А.В. Цихоцьким, адже його визначення
ефективності як властивості правосуддя по розгляду і вирішенню цивільних
справ фактично розкриває функціональне призначення такої державної функції,
як правосуддя, зміст якого й зводиться до розгляду і вирішення цивільних справ.
А відтак, випливає, що будь-яке правосуддя, яке має своєю властивістю розгляд і
вирішення цивільних справ, буде вважатися ефективним. З цього робимо висновок, що ефективність не може бути властивістю правосуддя, як зазначає А.В. Цихоцький. З цих же підстав ми не можемо погодитись із позицією М.А. Вікут, яка
ефективність також визначає властивістю правосуддя в цивільних справах.
С.Ф. Демченко розуміє ефективність судочинства як характеристику його стану. Тобто характеристику стану самої процесуальної діяльності як динамічного
явища (коли він говорить про переведення звичного відправлення судочинства у
ранг правосуддя). Але таке визначення не вказує на зв’язок діяльності із її
наслідками (матеріально-правовими та процесуальними), про що зазначають інші
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науковці (М.А. Вікут, М.С. Шакарян, І.В. Губенок), які вважають правосуддя
ефективним, коли суб’єктивні права і охоронювані законом інтереси захищені судом, справу розглянуто у встановленій проце суальним законом процедурі
своєчасно і правильно, тобто ухвалене законне і обґрунтоване, аргументоване і
справедливе рішення, яке забезпечує реальний захист порушених прав і законних
інтересів особи, яка звернулася до суду.
Але й ці ознаки повністю не розкривають поняття ефективності цивільного
судочинства, оскільки вказують лише на його матеріально-правові та процесуальні наслідки, залишаючи при цьому саму процесуальну діяльність суду, яка полягає в організації судового процесу, керуванні ходом судового засідання, забезпеченні додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, спрямуванні судового розгляду на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного
з’ясування обставин справи, усуненні із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи (ст. 160 ЦПК). Не варто забувати й про активні повноваження судді щодо недопущення зловживання сторонами процесуальними правами, відхилення (залишення без розгляду) чисельних необґрунтованих відводів і клопотань про залучення до участі у справі неналежних осіб чи витребування неналежних та недопустимих доказів, що може мати наслідком затягування судового розгляду18.
Крім того, цивільне судочинство як процесуальна діяльність зумовлює існування у суду власного процесуального інтересу як пов’язане функціями правосуддя прагнення судді щодо оперативної реалізації службових повноважень, принципів судової активності (ініціативності), судового керівництва і суддівського
розсуду, зумовлене загальним об’єктом цивільних процесуальних правовідносин
і спрямоване на виконання завдань цивільного судочинства, яке забезпечується
цивільно-процесуальними санкціями і реалізується в цивільній процесуальній
формі19.
Отже, при характеристиці ефективності цивільного судочинства варто також
враховувати результативність і дієвість самого процесу як діяльності.
Зазначене вище дозволяє нам зробити висновок та навести власне визначення
ефективності цивільного судочинства. Так, ефективність цивільного судочинства – це результативність судової цивільної проце суальної діяльності та її
наслідків (матеріально-правових та процесуальних), яка зумовлена визначеним у
статті 1 ЦПК завданням цивільного судочинства і спрямована на його оптимальне виконання з метою усунення цивільно-правового спору між сторонами або оптимального вирішення іншого правового питання відповідно до норм матеріального права із здійсненням реального судового захисту прав та охоронюваних законом інтересів та унеможливленням виникнення на підставі ухваленого судом
рішення нових спорів з участю сторони, на користь якої воно ухвалено, і забезпечується судовою процесуальною заінтересованістю.
При цьому, визначена у статті 1 ЦПК мета цивільного судочинства – захист
порушених прав – не повинна бути тим ключовим наслідком, на досягнення якого спрямоване цивільне судочинство та досягненням якого визначатиметься його
ефективність, адже суд може здійснити ефективне правосуддя в конкретній
справі, але прав жодної зі сторін не захистити. Так, наприклад, захист права (як
мета сучасного цивільного судочинства) може не відбутися з різних причин
(наприклад, при необґрунтованості вимог позивача та відсутності факту порушення інтересів відповідача, коли суд інтереси жодної з сторін не захищає). Вод-
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ночас завдання цивільного судочинства – вирішення справи (тобто розв’язання
правового спору) – має повністю реалізуватися незалежно від матеріально-правових наслідків вирішення правового спору (наприклад, при пред’явленні надуманого позову про захист вигаданого права правовідносини між сторонами відсутні,
тому суд, відмовляючи в позові, лише владно підтверджує відсутність таких правовідносин і, таким чином, припиняє спір, при цьому не захищає права та інтереси відповідача, яких, через відсутність правовідносин, не існує).
Зазначене вище дозволяє нам підсумувати, що ефективність цивільного судочинства має визначатись результативністю самої процесуальної діяльності та її
наслідками, незалежно від досягнення мети цивільного судочинства. Цивільне судочинство буде ефективним тоді, коли справи розглядатимуться оперативно, неупереджено, справедливо та правильно.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ДИТИНІ
КІЛЬКОХ ОПІКУНІВ ЧИ ПІКЛУВАЛЬНИКІВ
Аналізується питання щодо призначення опікунів чи піклувальників дитині. Розглянуто правові підстави для призначення кількох опікунів чи піклувальників. Основна увага приділена аналізу нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини,
та наукової літератури. Виділено прогалини правового регулювання цих відносин, звернено увагу на питання місця проживання дитини при призначенні їй кількох опікунів чи
піклувальників.
Ключові слова: дитина, опіка, піклування, опікуни, піклувальники, місце проживання.
Харченко Л.С. Правовые аспекты назначения ребенку нескольких опекунов
или попечителей
Анаоизируются вопросы, связанные с назначением опекунов или попечителей ребенку. Рассмотрены правовые основания для назначения нескольких опекунов или попечителей. Основное внимание уделено анализу нормативно-правовых актов, которые регулируют соответствующие отношения и научной литературы. Выделены пробелы правового регулирования этих отношений, обращено внимание на вопрос места проживания ребенка при назначении ему нескольких опекунов или попечителей.
Ключевые слова: ребенок, опека, попечительство, опекуны, попечители, место
проживания.
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 fiduciaries 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.

Питання влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування,
завжди було у центрі уваги держави і суспільства. Основною метою державної
політики у сфері влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, є забезпечення і гармонізація інтересів дитини і особи чи осіб, які поклали на
себе обов’язок виховання та утримання такої дитини. Опіка та піклування дають
можливість влаштувати долю дитини в умовах, наближених до проживання у
сім’ї та надають можливість одночасно встановлювати контроль за дотриманням
прав та інтересів громадян. Діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, мають особливий правовий статус порівняно з дітьми, які мають повноцінну сім’ю.
Опікун та піклувальник мають широке коло обов’язків, обумовлених покладеними на них соціальною функцією виховання і розвитку підопічного. Відповідно до
Конвенції про права дитини, з метою захисту інтересів дитини, яка тимчасово чи
постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних інтересах не може
залишатися в такому оточенні, держави учасниці конвенції про права дитини
відповідно до своїх національних законів забезпечують зміну догляду за дитиною
(ч.2 ст.20 Конвенції)1. В Україні найбільш поширеним видом такого догляду є
встановлення опіки або піклування над малолітньою чи неповнолітньою дитиною. Таким чином здійснюється забезпечення права дитини на належні умови
проживання і виховання у сім’ї. При цьому особливого значення набуває правове
врегулювання відносин, пов’язаних з таким влаштуванням дитини. Не завжди одна особа може замінити дитині, яка позбавлена батьківського піклування, повноцінне виховання із всією багатогранністю цього процесу. Це відповідає і ст.5
Закону України «Про охорону дитинства», якою визначено організацію охорони
дитинства. Згідно ст.24 цього закону діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані, з-поміж іншого, під опіку чи піклування.
Цей закон не встановлює обмежень щодо кількості осіб, які можуть бути опікунами однієї особи. У зв’язку із цим особливої актуальності набуває питання можливості призначення кількох опікунів чи кількох піклувальників дитині, яка позбавлена батьківського піклування.
Питання опіки та піклування над дітьми досліджувалось вченими-фахівцями
у сфері цивільного, сімейного, адміністративного права як-то С.С. Алексєєвим,
М.І. Брагінським, В.В. Вітрянським, А.К. Вороновою, О.В. Дзерою, О.С. Іоффе,
Д.І. Мейером, А.І. Пергаментом, A.M. Рабець, З.В. Ромовською, P.O. Халфіною,
Г.Ф. Шершеневичем та іншими.
Для України інститут опіки є традиційним, хоч у різні періоди часу він мав
свої особливості. При цьому мала місце і множинність осіб, які дбали про інтереси дитини майнового і немайнового характеру. Так, Н.Я. Рудий вказує, що на українських землях під владою Австрії (Австро-Угорщини) питання опіки майна
малолітньої дитини врегульовувалось шляхом призначення куратора, що безпосередньо доглядав за майном. Якщо вартість майна опікуваного була значною, то
призначався професійний управлінець з відповідною освітою та навичками. У
Російській імперії майном опікуваного займався співопікун, який здебільшого
призначався з числа родичів2.
Згідно ч. 5 ст. 63 ЦК України фізичній особі може бути призначено одного або
кількох опікунів чи піклувальників3. Із змісту цієї норми вбачається, що законо-
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давець не обмежує кількість опікунів, тобто їх може бути два і більше. Попри це,
законодавець не визначив конкретні умови для призначення кількох опікунів. У
багатьох країнах Європи наявність кількох опікунів є традиційною. Так, допускається множинність опікунів у французькому праві4. У Німеччині можливість
здійснення опіки спільно кількома опікунами випливає із параграфу 1797 Німецького цивільного уложення5. У Російській Федерації це питання врегульовано положеннями спеціального Федерального Закону РФ «Про опіку та піклування» від
24.04.2008 р., яким закріплено можливість встановлення кількох опікунів чи
піклувальників та вимоги до виконання ними своїх обов’язків. Так, орган опіки та
піклування, виходячи із інтересів особи, яка потребує встановлення над нею
опіки чи піклування, може призначити їй кілька опікунів чи піклувальників (ч.7
ст.10 цього Закону), при призначенні кількох опікунів чи піклувальників представництво і захист прав і законних інтересів підопічного здійснюється одночасно всіма опікунами чи піклувальниками. У випадку, якщо ведення справ
підопічного доручається опікунами чи піклувальниками одному з них, ця особа
повинна мати довіреності від решти опікунів чи піклувальників (ч.8 ст.10 цього
Закону). При призначенні кількох опікунів чи піклувальників обов’язки щодо забезпечення підопічному догляду і сприянні у своєчасному одержанні ним медичної допомоги, а у відношенні неповнолітнього підопічного також обов’язки щодо
його навчання та виховання розподіляються між опікунами чи піклувальниками у
відповідності до акту органу опіки та піклування про їх призначення чи договором про здійснення опіки та піклування. У випадку, якщо вказані обов’язки не
розподілені, опікуни чи піклувальники несуть солідарну відповід6
У зв’язку із відсутністю конкретизації положень ч.5 ст.63 ЦК України в
національному законодавстві, питання призначення кількох опікунів чи піклувальників має вирішуватися згідно ст. 55 ЦК України, за якою, зокрема, опіка та
піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб,
які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки. Тому органи опіки і піклування мають враховувати різні обставини,
щоб максимальною мірою забезпечити реалізації цих завдань. Зокрема, необхідність у призначенні кількох опікунів малолітній дитині чи піклувальників
неповнолітній дитині може бути обумовлена не лише необхідністю більш ефективного захисту немайнових та майнових прав такої дитини, а й особливостями
настання її сирітства, наявністю кандидатів на опікунство чи піклування однакового ступеню спорідненості по відношенню до малолітньої чи неповнолітньої дитини та її батьків. На це вказує і Калакура В.Я., зазначаючи, що в певних випадках, з урахуванням конкретних обставин, фізичній особі може бути призначено
одного або кількох опікунів чи піклувальників7. Магдесян Г.А. також вказує, що
створена можливість для появи таких різновидів опіки, як співопікунство, тобто
наявність в одного підопічного кількох опікунів (піклувальників) і, навпаки, наявність в одного й того ж опікуна (піклувальника) кількох підопічних8.
Інша справа, що далеко не у кожному випадку є кілька осіб, які мають намір
опікуватись дитиною. Часто лише одна особа зголошується бути опікуном чи
піклувальником, як справедливо вказує Ромовська З.В.9 Якщо ж виникає ситуація,
коли одночасно кілька осіб виявляють бажання стати опікунами малолітньої дитини чи піклувальниками неповнолітньої, то, видається, у кожному окремому випадку слід виходити з конкретних обставин справи, враховуючи, що малолітня чи

204
Держава і право • Випуск 62
неповнолітня дитина, як ніхто інший, потребує особливого підходу, для неї саме
виховання виходить на перше місце, а тому призначення кількох опікунів, наприклад, родичів батьків, сприятиме кращому формуванню сімейних цінностей, збалансованості у вихованні та недопущенню можливих антагоністичних
взаємовідносин між родичами такої дитини.
При цьому може постати питання місця проживання дитини у разі, якщо два
чи більше опікуна або піклувальника проживають окремо. Чинне законодавство
не містить заборони щодо призначення малолітній чи неповнолітній дитині
кількох опікунів чи піклувальників, які проживають окремо один від одного. Таким чином, опікунами чи піклувальниками можуть бути призначені особи, які мають різне місце проживання. За загальним правилом, місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає (ч. 4 ст. 29
ЦК України); місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна (ч.3 ст.29 ЦК України). Ці норми, як видається, визначають місце проживання малолітньої дитини у віці до
10 років, або неповнолітньої дитини у віці від 10 до 14 років, за яким така дитина має бути зареєстрована у встановленому законодавством порядку, а за ч. 6
ст. 29 ЦК України, фізична особа може мати кілька місць проживання. Ці положення конкретизовані і в нормах Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні». Цим Законом встановлено обмеження вільного вибору місця проживання, зокрема, щодо осіб, які не досягли
14-річного віку, що відповідає положенням ст.29 ЦК України. Тобто, у будь-якому
разі дитина має проживати разом з опікуном чи піклувальником, однак, якщо їх
кілька, за домовленістю між ними дитина може перебувати в іншого з опікунів чи
піклувальників певний проміжок часу, наприклад, на вихідні, святкові дні тощо.
Ця позиція підтверджується п. 4.3. Правил опіки та піклування10, згідно з яким,
як правило, опікун (піклувальник) повинен проживати разом з підопічним і може
бути прописаний на житловій площі останнього на період виконання своїх
обов'язків. Таким чином, цілком допускаються винятки із загального правила. І це
є обґрунтованим, адже, наприклад, у разі розлучення батьків, за договором чи за
рішенням суду має бути визначено місце проживання дитини, в яких, в свою чергу, можуть бути зазначені умови перебування дитини в іншого з батьків. Попри
це, роздільність проживання підопічного і опікуна, піклувальника має бути винятком, і в того з опікунів чи піклувальників, хто проживає окремо, в будь-якому
разі існуватимуть обов’язки щодо виховання, навчання та розвитку малолітньої
чи неповнолітньої особи відповідно до ст. 67 ЦК України, ст.249 СК України11,
Закону України «Про охорону дитинства»12.
При призначенні малолітній чи неповнолітній особі опікуна, піклувальника
органам опіки та піклування слід керуватися не лише конкретними нормами актів
законодавства, що регулюють відносини опіки і піклування, а й загальними засадами регулювання цивільних та сімейних відносин, як то справедливість, добросовісність та розумність (ст. 3 ЦК України, ст. 7 СК України). А також слід врахо-
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вувати і думку такої дитини, безумовно, виходячи з її вікових та психологічних
можливостей, що відповідає ст.171 СК України, а також ч.2 ст.244 СК України,
згідно якої при призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та
піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини,
ставлення до неї, а також бажання самої дитини, ч.4 ст.63 ЦК України також
закріплює положення про врахування бажання підопічного при призначенні
опікуна. На це вказує і Верховний Суд України. Так, він відзначає, що згідно з
міжнародними та національними правовими нормами до прав дитини належить,
зокрема, право на врахування її думки щодо питань, які стосуються її життя. Зокрема, відповідно до положень ст. 12 ч. І Конвенції ООН від 20 листопада 1989 р.
«Про права дитини» (ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.), держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно
висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам
дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового
чи адміністративного розгляду, що стосується дитини, безпосередньо або через
представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними
нормами національного законодавства13.
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consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148900/ 7. Цивільний кодекс України: Науковопрактичний коментар / за ред. розробників проекту ЦК України. – К.: Істина. – С. 57.
8. Магдесян Г.А. Теоретические аспекты гражданско-правового регулирования опеки и
попечительства в Российской Федерации: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
юрид. наук / Г.А. Магде сян [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу: http://
www.dissercat.com 9. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ромовська З.В. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С 464. 10. Про затвердження Правил опіки та піклування: наказ Держком України у справах сім’ї та молоді
та ін. від 26 травня 1999. – № 34/166/131/88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua 11. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002. – № 2947-III.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 12. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua 13. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням
опіки та піклування над дітьми. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.
scourt.gov.ua/
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А. Б. КАСУМОВА

ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ОСІБ,
ЯКІ ОБМЕЖЕНІ В СВОБОДІ ПЕРЕСУВАННЯ,
В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Розглянуто право на медичну допомогу осіб, які обмежені в свободі пересування в
рішеннях Європейського суду з прав людини. Проаналізовано значення практики суду
для національної правозастосовчої діяльності. Виокремлено питання, які потребують
подальшого наукового дослідження та удосконалення.
Ключові слова: право на медичну допомогу; Європейський суд з прав людини; охорона здоров’я, медичне право.
Касумова А.Б. Право на медицинскую помощь лицам, ограниченным в свободе
передвижения, в решениях Европейского суда по правам человека
Рассмотрено право на медицинскую помощь лиц, которые ограничены в свободе передвижения в решениях Европейского суда по правам человека. Проанализировано значение практики суда для национальной правоприменительной деятельности. Выделены
вопросы, требующие дальнейшего научного исследования и усовершенствования.
Ключевые слова: право на медицинскую помощь, Европейский суд по правам человека, здравоохранение, медицинское право.
Kasumova Anzhela. The right to medical assistance of persons who have limited freedom 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.

Особи, які обмежені у праві на свободу пересування, а особливо ті з них, до
яких застосовуються запобіжні заходи, примусові заходи медичного характеру
або набрав сили обвинувальний вирок суду, мають певні особливості при реалізації ними прав у сфері охорони здоров’я. Одним із таких прав є право на медичну допомогу, забезпечення якого повинно мати пріоритетний характер для
держави, оскільки у випадку його порушення може завдаватися шкода життю та
здоров’ю особи. Зважаючи на правове становище осіб, які обмежені в свободі пересування, актуальним видається акцентування уваги саме на практиці Європейського суду з прав людини, адже останній є тією інстанцією, куди особа має
право звернутись після вичерпання всіх національних засобів правового захисту.
Науково-теоретичну основу дослідження поставленого питання складають
праці Д.В. Красікова, Н.І. Майданика, В.Ф. Москаленка, О.С. Погребняк,
М.Л. Рабіновича, І.Я. Сенюти, С. Г.Стеценка, С.В. Шевчука та деяких інших.
Метою дослідження є виокремлення та систематизування підходів, що використовуються в практиці Європейського суду з прав людини при розгляді кате© КАСУМОВА Анжела Борисівна – викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
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горій справ, де оскаржується порушення права на медичну допомогу особами, які
обмежені в свободі пересування.
Одним із принципів охорони здоров’я, який закріплений у ст. 4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада
1992 року, є дотримання прав і свобод людини і громадянина у сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій1. Забезпечення реалізації цього принципу на практиці є особливо актуальним, зважаючи на незадовільний стан дотримання прав та свобод осіб, які обмежені в свободі пересування. До таких осіб, відповідно до ст. 13 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року, можна віднести, зокрема, осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; осіб, які
за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;
осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну
допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню2. В Україні особи,
які позбавлені волі (яких Н. І. Майданик пропонує розуміти як осіб, до яких застосовується власне позбавлення волі, обмеження волі, арешт або ж довічне позбавлення волі), утримуються у спеціальних установах під контролем МВС України (ізолятори тимчасового тримання, спеціальні приймальники для осіб,
підданих адміністративному арешту) або в установах Державної пенітенціарної
служби України (слідчі ізолятори та виправні колонії)3.
Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, гарантоване ст. 49 Конституції України, є одним із ключових прав особи, оскільки
у випадку його порушення може завдаватись шкода життю та здоров’ю особи. Якщо ж подібне порушення мало місце, обов’язком держави є створення ефективного механізму захисту та відновлення порушеного права. У випадку неможливості захистити порушені права чи законні інтереси на національному рівні, після
вичерпання всіх національних засобів правового захисту особа може звернутись
до міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ч. 4 ст. 55 Конституції України)4.
Такою міжнародною судовою уставною є Європейський суд з прав людини (далі –
Суд), діяльність якого спрямована на забезпечення виконання зобов’язань держав, які підписали і ратифікували Конвенцію про захист прав особи та основоположних свобод (1950) (далі – Конвенція).
Право на індивідуальне звернення до Європейського суду з прав людини гарантується. Рішення, які приймаються за результатами розгляду заяв громадян
України, є обов’язковими до виконання в Україні. Це забезпечується положеннями Законів України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (2006), «Про виконавче провадження» (2006) та «Про
гарантії держави щодо виконання судових рішень» (2012).
Право на медичну допомогу у розумінні Конвенції гарантується ст. 3, за якою:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»5. У випадку порушення цього положення, в особи виникає право на ефективний засіб юридичного захисту.
Зважаючи на те, що предметом дослідження є право на медичну допомогу
осіб, які обмежені в свободі пересування, можна констатувати, що найбільша
кількість звернень до Суду зумовлена порушенням цього права під час застосуванням найбільш суворого запобіжного заходу, а саме – взяття під варту. Відоми-
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ми, зокрема, є рішення «Данкевич проти України» від 29 квітня 2003 року, «Мельник проти України» від 26 березня 2006 року, «Науменко проти України» від 6 вересня 2007 року, «Яковенко проти України» від 25 жовтня 2007 року, «Кац та
інші проти України» від 18 грудня 2008 року, «Ухань проти України» від 18 грудня 2008 року, «Охріменко проти України» від 15 жовтня 2009 року, «Руденко проти України» від 25 листопада 2010 року та багато інших. Тобто можна говорити
про системний характер проблеми із забезпеченням права на медичну допомогу
особам, які перебувають під вартою.
Порушення права на медичну допомогу можливе у випадку незабезпечення
особі права на отримання медичної допомоги за власним вибором, доступу до
інформації про медичну допомогу, неналежного надання медичної допомоги окремим категоріям осіб (наркозалежним чи особам, які страждають на психічні
розлади тощо). Зокрема, проблема реалізації права на медичну допомогу була
предметом розгляду у рішенні «Яковенко проти України» від 25 жовтня 2007 року (Заява № 15825/06)6. Заявник (пан Яковенко), а після його смерті – його мати
(пані Надія Миколаївна Савченко) скаржились, у тому числі, на ненадання медичної допомоги та нелюдські умови тримання під вартою в Севастопольському ІТТ.
Заявник, як ВІЛ-інфікований і хворий на туберкульоз, не отримував належної медичної допомоги. При цьому, як констатував Суд, було порушено одразу кілька
складових права на медичну допомогу. По-перше, заявнику було повідомлено про
його захворювання не одразу після встановлення такого діагнозу (в лютому 2006
року), а лише за сплином декількох місяців (у травні 2006 року). По-друге, заявника не було доправлено до лікаря-інфекціоніста для антиретровірусного лікування і, зокрема, не здійснювався контролю щодо можливості його зараження
опортуністичними захворюваннями. Суд констатував, що ненадання заявникові
вчасної і належної медичної допомоги, якої він потребував як ВІЛ-інфікований і
хворий на туберкульоз, становило нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження у значенні ст. 3 Конвенції та постановив виплати моральну шкоду у
розмірі 10000 євро.
У п. 104 рішення «Кац та інші проти України» від 18 грудня 2008 року (Заява № 29971/04)7 Суд вкотре констатував, що особи, які тримаються під вартою,
перебувають в уразливому становищі, і органи влади несуть відповідальність за
поводження з ними. Визнавши, що Конвенція вимагає від держави охороняти здоров’я та фізичний добробут осіб, позбавлених свободи, зокрема, шляхом надання
їм необхідної медичної допомоги (рішення у справі «Муйсель проти Франції»
(Mouisel v. France), № 67263/01, п. 40; та у справі «МакҐлінчі проти Сполученого
Королівства» (McGlinchey and Others v. the United Kingdom), № 50390/99, п. 46),
Суд визначив, що у випадку смерті ув’язненої особи внаслідок проблеми зі здоров’ям держава повинна надати пояснення як щодо причини її смерті, так і щодо
лікування, яке їй було призначено до того, як вона померла. За загальним правилом, один лише той факт, що особа померла за підозрілих обставин під час тримання її під вартою, має служити підставою для з’ясування, чи виконала держава
свій обов’язок із забезпечення захисту права цієї особи на життя.
Щодо забезпечення належного рівня медичної допомоги особам, які обмежені
в свободі пересування, то у п. 69 рішення «Охріменко проти України» від 15
жовтня 2009 року (Заява № 53896/07)8, Суд вкотре звернув увагу на необхідність
вживання належних заходів для охорони здоров’я таких осіб, проте визнав, що ст.
3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що гарантує кожній особі, взятій під вар-
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ту, медичну допомогу на такому ж рівні, як у «найкращих цивільних медичних закладах». Суд також зазначив, що «готовий визнати, що, в принципі, ресурси медичних підрозділів пенітенціарної системи обмежені порівняно з ресурсами
цивільних медичних закладів», тому залишає за собою достатню свободу розсуду
у визначенні того, який саме рівень медичного обслуговування потребувався в тій
чи іншій справі, беручи до уваги конкретні обставини справи. Такий рівень має
бути «сумісним з людською гідністю» особи, яку тримають під вартою, але також
має враховувати «практичні вимоги ув’язнення».
Важливим в контексті гарантування прав особи на медичну допомогу осіб, які
обмежені в свободі пересування, є й питання надання медичної допомоги належними лікарями. Європейським судом з прав людини на це питання було звернено
особливу увагу в п. 74 рішення «Ухань проти України» від 18 грудня 2008 року
(Заява № 30628/02)9. Суд зауважив, що лише той факт, що ув’язненого оглядав
лікар та призначив певний вид лікування, автоматично не може привести до висновку, що медична допомога була достатньою. Органи влади мають забезпечити
повну фіксацію стану здоров’я особи, яка тримається під вартою, та лікування,
яке ця особа отримувала під час перебування під вартою чи позбавлення свободи;
забезпечити своєчасність та правильність діагнозів та догляду; а також, у разі необхідності та залежно від характеру захворювання, забезпечити регулярний та систематичний нагляд, який включає в себе всебічний план лікування, що має бути
направлений на лікування захворювань ув’язненого та попередження їх
погіршення, а не на усунення симптомів. Державні органи також повинні довести, що були створені умови, необхідні для призначеного лікування, щоб це лікування було дійсно отримано. Це ж підтверджується в рішеннях «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 116; «Холоміов проти Молдови»
(Holomiov v. Moldova), п. 117; «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), п. 211 тощо.
Численні порушення права особи на медичну допомогу можна констатувати й
при застосуванні до особи примусових заходів медичного характеру. Це питання
на національному рівні врегульоване, зокрема, КПК України, Законом України
«Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 року; на міжнародному рівні –
діють Принципи захисту осіб з психічними захворюваннями та покращення
психіатричної допомоги, ухвалені Резолюцією Генеральної асамблеї ООН 46/119
від 18 лютого 1992 року. Однак у випадку порушення права на медичну допомогу осіб з психічними розладами та неможливості його захисту на національному
рівні, особа вправі звернутись до Європейського суду з прав людини. Відомими,
зокрема, є рішення Суду у справах «Горшков проти України» від 8 листопада
2005 року, «Кучерук проти України» від 6 вересня 2007 року та деякі інші.
У рішенні «Кучерук проти України» від 6 вересня 2007 року (Заява
№ 2570/04)10 заявник (пан Кучерук), якому було поставлено діагноз «шизофренія», вчинив крадіжку і хуліганство та був засуджений до 1 року 6 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком. До заявника був застосований запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Під час перебування під вартою в заявника погіршувався стан здоров’я, як фізичний так і психічний, однак запобіжний
захід залишався незмінним. Лікар-психіатр лише одного разу оглядав заявника,
однак ніякого ефективного лікування призначено не було. Заявника тримали під
вартою в загальній камері з 12 квітня 2002 року до 10 липня 2002 року і лише
після нападу заявника на своїх співкамерників суд виніс постанову про визнання
особи недієздатною і застосування до неї примусових заходів медичного характе-
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ру. При розгляді цієї заяви Суд акцентував увагу на наступні моменти. По-перше
– факт тримання заявника із психічним розладом в СІЗО – тобто в установі, яка
взагалі не призначена для утримання психічно хворих ув’язнених осіб. У зв’язку
із цим матір заявника неодноразово зверталась до компетентних органів, однак
його розглянуто не було. По-друге – це забезпечення необхідним медичним лікуванням заявника під час перебування в СІЗО. Суд зазначив, що за фактом того, що
заявник хворий на шизофренію і це підтверджується висновком судово-психіатричної експертизи, не можна було очікувати, що він звернеться до адміністрації
СІЗО з конкретними скаргами на умови тримання. Так само Уряд не навів жодного прикладу з національної судової практики, який би свідчив, що такий позов
ув’язненої особи міг би мати хоч якісь шанси на успіх. Також Суд зауважив, що
необхідно брати до уваги уразливість таких осіб і неспроможність у певних випадках звернутися з чітко викладеною скаргою чи взагалі поскаржитися, розповівши, як вони потерпіли внаслідок якогось конкретного поводження.
В цілому, не можна сказати, що звернення до Європейського суду з прав людини дозволить подолати всі ті системні проблеми, які існують у сфері охорони
здоров’я на національному рівні. Як слушно зазначає Д. В. Красіков, ефективний
захист прав і свобод окремої людини на міжнародному рівні стає можливим лише в межах системи, побудованої на засадах субсидіарності: захист прав людини
повинен здійснюватись перш за все на внутрішньодержавному рівні, а міжнародні заходи повинні доповнювати такий захист, а не заміняти чи витісняти його.
На підставі викладеного можна підсумувати, що аналіз практики Європейського суду з прав людини є важливою складовою подолання тих проблем, які виникають при практичній реалізації права на медичну допомогу особам, які обмежені в свободі пересування. В рішеннях, що приймаються Судом, містяться рекомендації до вдосконалення національного законодавства, в той же час на законодавця покладається зобов’язання проводити інтеграцію українського законодавства до європейських стандартів, на що неодноразово зверталась увага міжнародних органів та організацій. Лише комплексний підхід, що передбачає реформування системи охорони здоров’я (у тому числі, щодо забезпечення права на медичну допомогу особам, які обмежені в свободі пересування) та врахування думки Європейського суду з прав людини в тих чи інших рішеннях, дозволить говорити про побудову в України демократичної, незалежної та правової держави.
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№ 1382-IV. // ВВР України. – 2004. – № 15. – Cт. 232. 3. Майданик Н.І. Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі / Майданик Н.І. – К.: Алерта, 2013. – 36 с. 4. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.
// Рада Європи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_004. 6. Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Яковенко
проти України»: Заява № 15825/06 від 25 жовтня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим
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О. П. БІЛАН

МОРАЛЬНІ ЗАСА ДИ СУСПІЛЬСТВА ЯК КАТЕГОРІЯ
ОБМЕЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ СВОБОДИ
Аналізуються проблеми та труднощі у визначенні та практичному застосуванні
деяких правових норм Цивільного кодексу України (частина 1 ст. 203 та частина 3 ст.
228 ЦК України). Зокрема, існує проблема правового визначення такої категорії
цивільного права, як «моральні засади суспільства» внаслідок її відносності. Вказано на
необхідність законодавчого перегляду вищезазначених норм цивільного права з метою
з’ясування необхідності обмеження принципу договірної свободи моральними засадами
суспільства.
Ключові слова: цивільне право, умови дійсності правочинів, моральні засади
суспільства.
Билан А.П. Моральные основы общества как категория ограничения договорной свободы
Анализируются проблемы и трудности определения и практического применения
некоторых правовых норм Гражданского кодекса Украины (часть 1 ст. 203 и часть 3
ст. 228 ГК Украины). В частности, существует проблема правового определения такой категории гражданского права как «моральные основы общества» вследствие ее
относительности. Указано на необходимость законодательного пересмотра вышеуказанных норм гражданского права с целью выяснения необходимости ограничения принципа договорной свободы моральными основами общества.
Ключевые слова: гражданское право, условия действительности соглашений, моральные основы общества.
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 difficulties in definition and practical application of several Civil Code of Ukraine legal provisions (Paragraph 1 of Art. 203 and Paragraph 3 of Art. 228 of Civil Code of Ukraine). In particular, 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.

Принцип свободи договору поряд з іншими віднесений статтею 3 Цивільного
кодексу України (далі – ЦК України) до основних засад цивільного законодавства. Наведений принцип більш детально розкрито у статтях 627 та 205 ЦК України, згідно з якими сторони є вільними в укладанні договору, виборі контраген© БІЛАН Олександр Петрович – аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
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та та визначенні умов договору, а також мають право обирати форму правочину,
якщо інше не встановлено законом.
В юридичній літературі зміст принципу свободи договору висвітлюється фактично однаково, а саме.
М.І. Брагінський та В.В. Вітрянський розкривають вищезазначений принцип
у трьох проявах. По-перше, у визнанні фізичних та юридичних осіб вільними в
укладанні договорів та забороні у примушенні на укладання договорів. По-друге,
у наданні сторонам можливості укладати договір у формі як передбаченій, так і
не передбаченій законом. По-третє, у свободі сторін визначати умови укладеного
ними договору, в тому числі і побудованого за вказаною у законі моделлю1.
Є.О. Суханов зазначає, що відповідно до вказаного вище принципу суб’єкти
цивільного права вільні в укладанні договору, тобто у виборі контрагента, у
вільному визначенні умов договору, у вільному виборі тієї чи іншої «моделі» договору та у забороні на примушення до укладання договору2.
Й.О. Покровський вказував, що даний принцип означає, що, з однієї сторони,
проти своєї волі ніхто не зобов’язаний укладати договір, з іншої, право приватних
осіб укладати договори будь-якого змісту3.
З огляду на наведене, закріплений у ст. 3 ЦК України зміст принципу свободи
договору може бути трактовано як визнання за фізичними та юридичними особами права на: вільне волевиявлення на вступ у договірні відносини; вільне визначення умов договору; вільне визначення форми (моделі) договору; недопущення
примушення на укладання договору.
Очевидним є те, що принцип свободи договору не може бути безмежним та
повинен бути обмежений законом, адже право не може допустити укладання ряду договорів з огляду на необхідність забезпечення правопорядку в державі.
Практична реалізація обмеження принципу договірної свободи відбувається шляхом прийняття відповідних правових норм, дотримання яких є необхідним для
набуття договором чинності. Однією з таких умов є необхідність дотримання при
укладанні правочину моральних засад суспільства (статті 203, 228 ЦК України,
ст. 169 ЦК Російської Федерації) або добрих намірів (добрые нравы) (статті 1108,
1133 ЦК Франції, параграф 138 ЦК Германії) тощо.
Отже, моральні засади суспільства та добрі наміри є тими категоріями, які покликані обмежувати договірну свободу. Разом з тим, ці категорії протягом всього
свого існування були предметом правових спорів, оскільки в силу своєї правової
невизначеності створювали можливість їх неоднозначного застосування. Зазначені
категорії завжди по-різному тлумачились учасниками цивільних правовідносин.
Питання правильного застосування поняття моральних засад суспільства при
розгляді справ про визнання правочинів недійсними (статті 203, 228 ЦК України)
не знайшло свого вирішення і в судовій практиці, що, у свою чергу, свідчить про
відсутність однакового тлумачення і з боку суддів.
Фактично вся наявна у Єдиному державному реєстрі судових рішень України
судова практика пов’язана зі спорами платників податків з суб’єктами владних
повноважень (податковими інспекціями) з приводу визнання недійсними податкових повідомлень-рішень про донарахування податкових зобов’язань з податку на
додану вартість та податку на прибуток. Зазначена категорія справ відноситься до
адміністративних, що ж стосується практики застосування статті 203 та 228 ЦК
України у цивільних справах, то мова може йти лише про поодинокі рішення.
Отже, на сьогодні проблеми однакового тлумачення, застосування та законодавчого закріплення категорії моральних засад суспільства залишаються остаточно не вирішеними та незрозумілими для суб’єктів цивільних правовідносин.
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У цій статті автор спробує методом порівняльного правового аналізу
цивільного законодавства різних країн визначити правову природу та необхідність (доцільність) обмеження вищенаведеного принципу договірної свободи такою правовою категорією як моральні засади суспільства (добрі наміри).
Відповіді на поставлені питання будуть мати важливе теоретичне та практичне
значення, оскільки нерозуміння суб’єктами цивільного права правової суті моральних засад суспільства ставить цивільний обіг перед невизначеністю. Адже
фактично будь-яка угода може бути визнана недійсною як така, що порушує моральні засади суспільства, при цьому, уникнути таких порушень, не розуміючи
суті останніх, фактично неможливо.
Слід зазначити, що проблема обмеження принципу свободи договору категоріями «моральні засади суспільства» та «добри наміри» вже неодноразово була
предметом досліджень.
Так, ще на початку минулого століття видатний російський цивіліст, виходець
з України (Чернігівської області), Й.О. Покровський, критикуючи проект
Російського цивільного кодексу (Гражданського Уложения), вважав, що принцип
договірної свободи повинен обмежуватись виключно законодавчими нормами та
вказував на недопустимість обмеження принципу договірної свободи позазаконними категоріями (внезаконными категориями)4. В якості останніх він наводив
«суспільний порядок», «добрі наміри», «добру совість»*.
Отже, Й.О. Покровський звертав увагу на те, що наявність у цивільному законодавстві вищевказаних категорій, з огляду на відсутність та неможливість їх однозначного тлумачення суб’єктами цивільних правовідносин, рано чи пізно поставить цивільний обіг у залежність від судового суб’єктивізму. Адже, відсутність
однозначного тлумачення або законодавчого визначення невідворотно поставить
перед суддею при розгляді відповідного спору питання: за якими критеріями
відрізнити добрі наміри від недобрих? Очевидним є те, що у кожного судді буде
своя відповідь на вказане питання5.
Й.О. Покровський вважав справою держави (законодавця, а не судді) визначати все те, що необхідно для сталого цивільного обігу, шляхом прийняття
відповідних законодавчих приписів. У такому разі, всі правочини (сделки), які порушують суспільний порядок, добрі намірі або добру совість будуть неможливі,
оскільки вони будуть порушувати закон. Створювати ще якийсь інший контроль
зі сторони позазаконних категорій є недоцільним з точки зору на недопустимість
невизначеності у цивільному обігу.
На думку Й.О. Покровського, законодавець, уникаючи необхідності безпосереднього вирішення поставлених перед ним завдань, створює практично повну
залежність всього цивільного обігу від суб’єктивних поглядів нескінченної
кількості окремих осіб (суддів), що буде вносити у цивільний обіг елемент випадковості і, як наслідок, останній набуде характеру невизначеності6.
Як вбачається з наведеного, Й.О. Покровський допускав обмеження договірної свободи виключно законом і категорично заперечував можливість такого
обмеження будь-якими іншими (позазаконними) категоріями.
* На думку автора, до категорій добрих намірів та доброї совісті можна відне сти і
моральні засади суспільства, оскільки всі три категорії пов’язані між собою необхідністю дотримання суб’єктами цивільних правовідносин певних морально-етичних
норм. Відповідно, вищезазначені категорії в даній статті автором не розмежовуються.
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З іншої сторони, сучасний російський цивіліст, доктор юридичних наук, професор Є.О. Суханов не настільки категоричний. Зокрема, Є.О. Суханов відносить
до угод, що укладені з метою порушення основ правопорядку та моральності
(нравственности) такі як, наприклад, угоди, направлені на виробництво та збут
наркотичних речовин, угоди про розповсюдження на ринку літератури, яка пропагандує війну, національну, расову або релігійну ворожнечу. Тобто, це угоди,
предметом яких частіше за все є адміністративні проступки або злочинні дії.
Є.О. Суханов звертає увагу, що коло таких угод (антисоциальных) формується судовою практикою*, погляди якої у цих випадках залежать від політичних і
соціально-економічних факторів, пануючих у суспільстві та державі7.
Фактично наведена позиція Є.О Суханова підтверджується практикою застосування статті 169 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі по тексту – ЦК
Російської Федерації), а саме.
Відповідно до ч. 1 статті 169 ЦК Російської Федерації угода, укладена з метою, яка завідомо порушує основи правопорядку або моральності, є нікчемна.
У російський цивільній літературі угоди, укладені з метою порушення основ
правопорядку та моральності, отримали назву «антисоціальні угоди». Антисоціальні угоди, як про це вказано у Постанові Пленуму Вищого арбітражного суду Російської Федерації від 10.04.2008 року № 228, це угоди, які не просто не
відповідають вимогам закону або інших правових актів, а порушують фундаментальні начала російського правопорядку, принципи суспільної, політичної і економічної організації суспільства, його моральні засади. До наведених угод можна
віднести, зокрема, угоди, направлені на виробництво і відчуження певних видів
об’єктів, вилучених або обмежених у цивільному обігу (відповідних видів зброї,
боєприпасів, наркотичних речовин, іншої продукції, що небезпечна для життя і
здоров’я громадян); угоди, направлені на виготовлення, розповсюдження літератури та іншої продукції, що пропогандує війну, національну, расову або релігійну
ворожнечу; угоди, направлені на виготовлення та збут підроблених документів та
цінних паперів.
08.06.2004 Конституційний Суд Російської Федерації прийняв ухвалу (определение) за № 226-О 9 про відмову у прийнятті до розгляду скарги про порушення
конституційних прав та свобод статтею 169 ЦК Російської Федерації. У мотивувальній частині вказаної ухвали зазначено, що поняття «основи правопорядку» і
«моральності», як і будь-які інші оціночні поняття, наповнюються змістом залежно від того, як їх тлумачать учасники цивільного обігу і практика застосування.
Однак вони є не настільки невизначеними, що не забезпечують однакове розуміння та застосування відповідних законодавчих положень. Стаття 169 ЦК
Російської Федерації вказує, що кваліфікуючою ознакою антисоціальної угоди є її
мета, тобто досягнення такого результату, який не просто не відповідає закону або
нормам моралі, а суперечить – завідомо і очевидно для учасників цивільного
обігу – основам правопорядку та моральності. Антисоціальність угоди, що надає
суду право застосовувати дану норму ЦК Російської Федерації, виявляється під
час судового розгляду з урахуванням всіх фактичних обставин, характеру допущених сторонами порушень та їх наслідків.
З огляду на зазначене, судова практика судів Російської Федерації будується
на двох фактах: по-перше, угоди, направлені на порушення основ моралі все ж та* Фактично мова йде про той же самий судовий суб’єктивізм, від якого застерігав
Й.О. Покровський.
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ки можна кваліфікувати, по-друге, право кваліфікувати такі угоди надано судам.
У даному випадку можна стверджувати про те, що законодавець фактично переклав свої повноваження (щодо законодавчого визначення переліку (ознак) антисоціальних угод) на судову гілку влади.
Крім того, зі змісту статті 169 ЦК Російської Федерації вбачається, що остання розділяє антисоціальні угоди на два види, перший вид завідомо порушує основи правопорядку, другий – основи моралі. Наведене має значення, оскільки уважний аналіз вищезазначених Постанови Пленуму Вищого арбітражного суду
Російської Федерації та ухвали Конституційного Суду Російської Федерації дозволяє стверджувати, що вони у більшій мірі (якщо не повністю) стосуються антисоціальних угод, направлених на порушення основ правопорядку, а не основ моралі. Адже антисоціальні угоди, наведені у зазначених процесуальних документах в якості прикладів (закупівля зброї, збут наркотичних речовин, пропаганда расової нетерпимості і т. п.), порушують закони Російської Федерації, тобто основи
правопорядку. Санкції за вказані правопорушення передбачені відповідними
статтями кримінального та адміністративного законодавства Російської Федерації. У свою чергу, прикладів, коли угода порушує саме основи моральності,
судді Конституційного та Вищого арбітражного судів Російської Федерації так і
не змогли навести.
Спробуємо дослідити, яким чином вищевказане питання вирішено у
Цивільному кодексі Франції (далі по тексту – ЦК Франції).
Французькому цивільному законодавству невідома категорія моральних засад
суспільства. Воно у схожих випадках оперує категорією добрих намірів, яка також обмежує договірну свободу суб’єктів цивільного права.
Так, згідно зі статтею 1108 ЦК Франції дійсність угоди визначається чотирма
суттєвими умовами: це згода сторони, яка приймає на себе зобов’язання,
здатність укладати угоду, наявність предмета зобов’язання, наявність законної
підстави у зобов’язанні10.
У даному випадку для нас цікава остання підстава дійсності правочину (наявність законної підстави у зобов’язанні), сутність якої розкривається у статті
1133 ЦК Франці.
Відповідно до статті 1133 ЦК Франції підстава є незаконною, коли вона заборонена законом, коли вона суперечить добрим намірам або публічному порядку11.
У французькому цивільному законодавстві категорія добрих намірів бере свій
початок з принципу, сформованого ще у 1789 році у статті 4 Декларації прав людини та громадянина, де зазначено, що свобода полягає у тому, щоб робити те, що
не завдає шкоди іншому. Включення терміну «добрі наміри» у Цивільний кодекс
Франції(ст. 1133) відбулось завдяки впливу на розробників кодексу французького
юриста Жана Дома (1625-1696)12. У подальшому Й.О. Покровський зазначав, що
один з авторитетніших коментаторів Французького Кодексу, Лоран, визнав, що у
всьому кодексі немає іншої такої статті, яка б викликала стільки спорів і непорозумінь, як вищевказана стаття 1133 ЦК Франції13.
Разом з тим, сучасний Цивільний кодекс Франції не розкриває зміст добрих
намірів. Роз’яснення змісту добрих намірів можна знайти у довідниках основних
термінів Цивільного кодексу Франції. Зокрема, виходячи з правових принципів та
юридичної практики добрі наміри можна визначити як сукупність імперативних
норм соціальної моралі, на підставі яких формується суспільно етична-моральна
доктрина, яких повинен дотримуватись кожний член суспільства, незалежно від
його політичних, релігійних, філософських і особистих моральних переконань.
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Джерелом норм добрих намірів є суспільна воля, тобто розуміння дозволеного,
яке є результатом вікового соціального розвитку. Зазначена воля завжди визначається суддею, який при такому визначенні керується не писаними правилами, а
загальними соціальними принципами у галузі соціальної моралі та своїм особистим розумінням соціально-дозволеного порядку. В основі наданої суддею оцінки
лежить як його особистий досвід, так і юридична практика з цього питання у
цілому. При цьому відмічається те, що поведінка особи, заснована на правилах
добрих намірів, повинна узгоджуватись з тією поведінкою, яка є загальноприйнятою у даний період часу та у відповідній місцевості. Наприклад, те, що відповідає
правилам добрих намірів Корсики, не завжди може відповідати аналогічним правилам Бургундії. Вважається, що правила добрих намірів близькі (але не тотожні)
з нормами моралі, правила добрих намірів є нормами зовнішнього прояву загально-соціальної моралі людини14.
Отже, як вбачається з наведеного, у Цивільному кодексі Франції відсутні чітко
визначені критерії категорії добрих намірів (правочинів, які порушують добрі
наміри). Вирішення цього питання покладено на суди, які приймають відповідні
рішення на підставі власного досвіду та юридичної практики з даного питання,
враховуючи особливості певної місцевості.
Слід зазначити, що обмеження договірної свободи добрими намірами має
місце також і в цивільному законодавстві Германії.
Так, параграфом 138 Цивільного Кодексу Германії (далі по тексту – ЦК Германії) встановлено, що угода, яка порушує добрі наміри, є нікчемною15.
Угода порушує добрі наміри у розумінні параграфа 138 ЦК Германії, якщо вона порушує мінімальні вимоги соціальної моралі. Під терміном «соціальна мораль» розуміються пануючі у суспільстві моральні погляди. Однак, правовий
термін «порушення добрих намірів» не має на увазі порушення будь-якої вимоги
моралі. Мова йде тільки про змістовне ядро соціальної моралі, а саме про її
мінімальні стандарти, які і є масштабом для перепровірки угод16.
На відміну від термінів «мораль» та «етика» поняття «соціальна мораль» вказує на те, що вона носить суспільний характер і що вона дійсно панує у
суспільстві. Вирішальним для систематики контролю над умовами угод є негативне формулювання норми (параграфу 38 ЦК Германії). Тобто, угода підлягає
перевірці не на предмет того, чи відповідає вона добрим намірам, а на предмет її
суперечності добрим намірам17. Порушення добрих намірів повинно визначатись
за об’єктивними критеріями, тобто виходити із всього контексту угоди, включаючи зміст, мотив і мету18.
Як вбачається з наведеного, цивільне законодавство Германії також не містить
чіткого правового визначення категорії добрих намірів. Германський цивільний
кодекс, як і Французький, для визначення зазначеної категорії оперують терміном
«соціальна мораль», тобто презюмується, що у суспільстві існують загальноприйняті норми моралі. При цьому, факти наявності порушень такої моралі визначаються суддею, який керується не законодавчими приписами, а загальними
соціальними принципами у галузі соціальної моралі.
З урахуванням вищезазначеного розглянемо, як питання обмеження принципу договірної свободи моральними засадами суспільства регулюється цивільним
законодавством України.
Цивільний кодекс України, як і Цивільний кодекс Франції (ст. 1108), встановлює загальні вимоги дійсності правочинів. Так, статтею 203 Цивільного кодексу
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України встановлено шість вимог, додержання яких є необхідним для набуття
правочином чинності (юридичної сили). Першою з них є вимога щодо
відповідності правочину Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Наслідки невідповідності правочину моральним засадам суспільства встановлені частиною третьою статті 228 ЦК
України, згідно з якою, у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним.
Незважаючи на те, що Цивільний кодекс України доволі часто оперує категорією моральні засади суспільства (статті 13, 19, 26, 203, 228, 300, 319, 1169,
1242) він не розкриває зміст останніх. Більш того, у науково-практичних коментарях Цивільного кодексу України часто висловлюється позиція про те, що положення про обов’язковість відповідності змісту правочину моральним засадам
суспільства не можна вважати вдалим. Оскільки категорія моральних засад не
містить достатніх для однозначного розуміння юридичних ознак, вона постійно
буде отримувати різне тлумачення, як в науці, так і в судовій практиці19.
Відсутність у цивільному законодавстві України чіткого правового визначення моральних засад суспільства дає підстави стверджувати про наявність законодавчої прогалини у праві. Фактично, з огляду на приписи частин першої статті
203 та третьої статті 228 ЦК України, існує ризик визнання у будь-який момент
будь-якого правочину недійсним у зв’язку з невідповідністю змісту правочину
моральним засадам суспільства. У даному випадку очевидним є той факт, що (як
це підкреслював Й.О. Покровський) законодавець переклав свої повноваження
щодо законодавчого визначення моральних засад суспільства на плечі судової
гілки влади. У свою чергу, дослідження судової практики також не дає відповіді
на питання, при порушенні яких саме моральних засад суспільства правочин визнається недійсним.
З цього приводу слід ще раз підкреслити, що як такої судової практики з вищенаведеного питання не існує. Принаймні на рівні Верховного Суду України
відсутні відповідні роз’яснення, які б розкривали суть моральних засад
суспільства і вказували в яких саме випадках зміст правочину може суперечити
моральним засадам суспільства. Взагалі, якщо мова йде про судову практику, то
у даному випадку можна говорити про практику не у цивільних, а в адміністративних справах, оскільки частина третя статті 228 ЦК України в основному застосовується у спорах між податковими органами та платниками податків щодо визнання податкових-повідомлень рішень недійсними. Зокрема, податкові органи намагаються шляхом визнання правочинів недійсними (як таких, що суперечать
інтересам держави і суспільства, його моральним засадам) зменшити суми вже
сформованого підприємствами податкового кредиту та розміру валових витрат з
подальшим донарахуванням податкових зобов’язань та відповідних фінансових
санкцій. Таким чином, в основному судова практика щодо визнання правочинів
недійсними внаслідок порушення моральних засад суспільства формується
адміністративними судами України, які розглядають спори, що виникають в
адміністративних правовідносинах за участю суб’єкта владних повноважень.
Так, наприклад, Вищий адміністративний суд України рекомендує взагалі не
розділяти такі категорії як інтереси держави і суспільства та моральні засади
суспільства20. На думку суду правочин, який вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас суперечить і моральним засадам суспільства.
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Проте зазначена вище позиція Вищого адміністративного суду України достатньо спірна, оскільки Цивільний кодекс України чітко розділяє і не змішує в
одне ціле категорії «інтересів держави і суспільства» та «моральних засад
суспільства». З огляду на вказаний розподіл зазначені категорії є абсолютно
різними за змістом і не можуть бути чимось одним і тим же. Відповідно, протиправна дія, яка порушує моральні засади суспільства, не обов’язково буде одночасно порушувати і інтереси держави і суспільства.
Також, у науково-практичних коментарях (коментар всеукраїнської мережі
ЛІГА:ЗАКОН) до частини першої статті 203 ЦК України висловлюється позиція
про те, що правочин, який суперечить моральним засадам суспільства, має вважатися нечинним, якщо ці моральні засади у прямій чи загальній формі знайшли
своє нормативне закріплення, наприклад, як це передбачено Законом України
«Про захист суспільної моралі».
Зазначена позиція також дискусійна, адже аналіз частини першої статті 203
ЦК України дозволяє стверджувати, що моральні засади суспільства розуміються
у ній як щось окреме від інших актів цивільного законодавства. При цьому, до
інших актів цивільного законодавства, згідно з частиною другою статті 4 ЦК України, відносяться Конституція України, інші закони, які приймаються відповідно
до Конституції України та Цивільного кодексу, акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України. Виходячи з вищезазначених приписів, моральні
засади суспільства не можна ототожнювати з іншими актами цивільного законодавства, до яких у т. ч. відноситься і Закон України «Про захист суспільної моралі». У разі наявності невідповідності змісту правочину положенням Закону України «Про захист суспільної моралі» необхідно ставити питання про
невідповідність правочину закону (іншим актам цивільного законодавства), а не
про невідповідність моральним засадам суспільства.
Таким чином, цивільне законодавство України не є винятком і також як і
цивільне законодавство Російської Федерації, Франції та Германії не розкриває
зміст категорії моральних засад суспільства і не дає відповіді, в яких саме випадках зміст правочину може суперечити моральним засадам суспільства. Скоріш за
все, дати чітку відповідь на вказане питання неможливо з огляду на проблеми
співіснування таких категорій як «право» і «мораль», а саме.
У суспільному житті поряд з правовими нормами існують також інші норми,
що регулюють взаємини людей, як зазначає Ганс Кельзен у своїй теорії «Чистого
правознавства». Це – соціальні норми, а тому правознавство не є єдиною дисципліною, завдання якої полягає у пізнанні та описанні соціальних норм. Ці інші
соціальні норми можна об’єднати під назвою «мораль», а дисципліну, яка їх вивчає, можна назвати етикою21.
Так, право (лат. jus – право, значення цього слова виводять з jubeo, jussi,
jussum – «наказувати», «приписувати», «веліти») можна визначити як систему загальнообов’язкових на певній території та формально визначених правил поведінки, що встановлюються і санкціонуються державою. Норми права реалізуються в суспільстві у формі виконання приписів (активна форма) та дотримання
заборон (пасивна форма).
В свою чергу, мораль (лат. moralis – моральний, значення цього слова виводять з mores – звичаї, поведінка) можна визначити, як один із способів регулювання поведінки у суспільстві за допомогою усталених приписів, що склались у
суспільстві відповідно до його уявлень про добро, зло, справедливість. Виконан-
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ня зазначених приписів забезпечується внутрішніми (духовними) переконаннями,
засобами громадського впливу.
Слід підкреслити, що мораль справляє істотний вплив на зміст права, але мораль і право – це різні категорії. Вони мають свої особливості, головна з яких полягає у тому, що норми права фіксуються у письмових нормативно-правових актах, є результатом законотворчої діяльності і забезпечуються силою державного
примусу. Моральні ж вимоги формуються у практиці колективної поведінки в
процесі взаємного спілкування людей і є відображенням життєвого та історичного досвіду. Норми моралі забезпечуються силою звичок, велінь та оцінок громадської думки22.
Ганс Кельзен зазначає, що основна різниця між правом і мораллю полягає не
в тому, що диктують чи що забороняють обидва порядки, а лише в тому, як вони
диктують чи забороняють людську поведінку. Право може суттєво відрізнятись
від моралі лише тоді, коли його тлумачать як примусовий порядок (запроваджує
санкції). На противагу цьому мораль є суспільним порядком, що не запроваджує
жодних санкцій. Її санкції полягають у схваленні поведінки, що відповідає нормам, і в несхваленні поведінки, яка таким нормам не відповідає23.
Отже, право і мораль доповнюють одне одного у врегулюванні одних і тих же
суспільних відносин. Вимоги моралі і права часто співпадають (наприклад: мораль засуджує всі види правопорушень). Разом з тим, між правом і мораллю (правознавством і етикою) існують свої кордони, поза межами яких вказані категорії
поглинаються одна одною та, відповідно, втрачають свою унікальність (ідентичність).
Повертаючись до обмеження права (принципу свободи договору) мораллю
(моральними засадами суспільства) слід звернути увагу на ще одну особливість
моральних норм, зокрема, на їх відносність. Моральні норми формуються головним чином лише в одному (певному) суспільстві і сприймаються як незаперечні
лише в його рамках. Більш того, навіть серед певного (однорідного) суспільства
моральні норми можуть різнитись з огляду на різність станів, класів, професій,
релігійних переконань. Слід підкреслити, що саме цим (відсутність єдиної моралі) пояснюється неможливість чіткого визначення у цивільному законодавстві
(як в національному, так і в іноземному) основних ознак правочинів, зміст яких
суперечить моральним засадам суспільства (добрим намірам).
Є.О. Суханов зазначає, що під основами моральності (нравственности) слід
розуміти переважні в умовах конкретного суспільства уявлення про добро і зло,
погане і хороше, справедливе і несправедливе. Тобто, це моральні ідеали, сформовані у суспільній свідомості24. Абсолютно точно, але, за якими саме критеріями визначити ці «переважні в умовах конкретного суспільства уявлення» і в
межах якого суспільства їх визначати (країни, області, району, міста)?
З урахуванням викладеного можна дійти наступних висновків:
1. Абсолютної моральної цінності, єдиної для всіх, не існує. Відповідно,
прив’язувати цивільно-правові норми до норм моралі, значить вносити у цивільне
законодавство невизначеність та потенційну можливість для зловживання правом
зі сторони недобросовісних учасників цивільних відносин.
2. Положення цивільного законодавства України, які встановлюють обмеження договірної свободи моральними засадами суспільства (частина 1 статті 203, частина 3 статті 228 ЦК України), не можна вважати вдалими. Очевидно, що зазначені норми повинні бути переглянуті на законодавчому рівні на предмет
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доцільності закріплення такого критерію обмеження договірної свободи у
Цивільному кодексі України.
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Стаття присвячена проблемам, що існують на сьогодні в державі та не знаходять
прямої відповіді у чинному законодавстві, щодо прав власників житла та їх захисту від
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Автором аналізується діюче законодавство, яке регулює вказані правовідносини.
Досліджується вивчення даної проблематики іншими науковцями. Автором запропоновані певні доповнення до Цивільного кодексу України з метою визначення статусу осіб,
які проживають у житлі та припинили сімейні відносини з його власником, а також
наслідки зміни власника такого житла для проживаючих у ньому осіб.
Ключові слова: право власності, речове право, житло, право проживання,
сервітут, захист права на житло.
Зайцев А.Ю. Актуальные проблемы защиты права собственности и других
имущественных прав на жилье
Статья посвящена проблемам, которые существуют сегодня в государстве и не
находят прямого ответа в действующем законодательстве, в отношении прав владельцев жилья и их защиты от лиц, проживающих в таком жилье при отсутствии
между ними семейных отношений. Автором анализируется действующее законодательство, регулирующее указанные правоотношения. Исследуется изучение данной
проблематики другими учеными. Автором предложены определенные дополнения в
Гражданский кодекс Украины с целью определения статуса лиц, проживающих в жилье и прекративших семейные отношения с его владельцем, а также последствия изменения владельца такого жилья для проживающих в нем лиц.
Ключевые слова: право собственности, имущественное право, жилье, право проживання, сервитут, защита права на жилье.
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 legislation governing the specified relationship. We study the study of this problem by other scientists. The author suggested some amendments to the Civil Code of Ukraine in order to determine 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.

Враховуючи соціальну та матеріальну значимість житла для суб'єктів права
власності, вкрай актуальним є дослідження даної проблематики з метою подальшого вдосконалення чинного законодавства, що регулює питання пов’язані із
житлом, прав на нього, захисту цих прав, у тому числі і права власності.
Суспільні відносини з приводу володіння, користування та розпорядження
житлом, прав на нього регулюються багатьма нормативними актами України.
Перш за все це Конституція України1, яка закріплює основні засади прав на житло людини, право власності та гарантії його захисту. Цивільний кодекс України2,
який є безпосереднім законодавчим актом, що розкриває основні засади права
власності. Зокрема в главі 28 ЦК України визначено поняття житла, його види та
основні права власника житла. Практичне значення мають відповідні постанови
Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, щодо вирішення судами тих чи інших справ
пов'язаних з правом власності на житло.
Проте, важливе теоретичне та практичне значення має вивчення та удосконалення проблеми захисту права власності на житло, в тому числі судового. Захист
права власності гарантується Конституцією України, ЦК України, іншими норма-
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тивно-правовими актами, втім, на даному етапі розвитку суспільних відносин, це
питання потребує досконалого дослідження з огляду на його врегульованість в законодавстві та практику його застосування.
Захист права власності на житло необхідно розглядати як передбачені законодавством заходи, що здійснюються державними органами, з визнання порушення
та поновлення цих прав і законних інтересів власників житла. Захист також включає заходи, спрямовані на припинення правопорушень, застосування до правопорушників передбачених законом заходів відповідальності.
Поширеними є питання захисту прав власника житла у спорах з особами, що
проживають в ньому.
Одним із способів такого захисту є звернення власника з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, або
виселення.
В даному випадку слід розрізняти правовідносини, які виникають між власником та колишнім власником житла, правовідносини, які виникають між власником житла та членами його сім’ї, колишніми членами його сім’ї, а також членами
сім’ї колишнього власника житла.
У першому випадку власник житла має право вимагати визнання колишнього
власника таким, що втратив право користування, виселення та зняття його з
реєстрації. При цьому втрата права користування житловим приміщенням є
наслідком припинення права власності на житлове приміщення у колишнього
власника житла.
В іншому випадку члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним,
мають право користування цим житлом відповідно до закону (особистий сервітут,
частина перша статті 405 ЦК України). Таким законом не може бути Житловий
кодекс Української PCP, а застосуванню підлягають норми, передбачені главою 32
ЦК України.
З урахуванням цього слід дійти висновку, що стосовно права членів сім’ї власника житлового приміщення на користування ним підлягають застосуванню положення статті 405 ЦК України. Оскільки інше не встановлено законом, договором чи заповітом, на підставі яких встановлено сервітут, то відсутність члена
сім’ї понад один рік без поважних причин є юридичним фактом, що тягне втрату
членом сім’ї права користування житлом.
Колишні члени сім’ї власника житла також наділені відповідно до закону житловим сервітутом, оскільки ч. 4 ст. 156 ЖК УРСР3 передбачає збереження права
користування житлом для членів сім’ї, які припинили сімейні відносини з власником будинку (квартири), при умові збереження права власності на будинок (квартиру) цього ж власника, тобто при незмінності власника майна.
В іншому становищі перебувають колишні члени сім’ї колишнього власника
житла у спорі про захист прав власності на житло з його діючим власником.
Так, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, протоколами № 2, 4, 7 та
11 до Конвенції закріплено принцип непорушності права приватної власності,
який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та
закріплює право власника володіти користуватися і розпоряджатися належним
йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди,
відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (ст.ст. 316,
317, 319, 321 ЦК України).
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Гарантуючи захист права власника, закон надає власнику право вимагати усунення будь-яких порушень його права, хоч би ці порушення і не були поєднані з
позбавленням володіння. Способи захисту права власності передбачені нормами
ст.ст. 16, 386, 391 ЦК України.
Об’єктом власності особи може бути, зокрема, житло – житловий будинок, садиба, квартира (ст. 379,382 ЦК України).
Права власника житла визначені ст. 383 ЦК України та ст. 150 ЖК УРСР, які
передбачають право власника використовувати житло для власного проживання,
проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний
розсуд.
Обмеження чи втручання в право власника можливе лише з підстав, передбачених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 156 ЖК УРСР з урахуванням положень ч. 1 ст. 405 ЦК
України, члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним у будинку
(квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням в обсязі, визначеному відповідно до угоди з власником.
Аналіз змісту вказаних правових норм свідчить про те, що право члена сім’ї
власника будинку (квартири) користуватися цим житлом існує лише за наявності
у власника права приватної власності на це майно.
Із зазначеного слід дійти висновку, що виникнення права членів сім’ї власника будинку (квартири) на користування ним та обсяг цих прав залежить від виникнення у власника житла права власності на це житло, а відтак – припинення права власності особи на житло припиняє право членів його сім’ї на користування
цим житлом.
Передбачаючи право власника житлового будинку (квартири) на відчуження
цих об’єктів, закон не передбачив при цьому перехід прав і обов’язків попереднього власника до нового власника в частині збереження права користування житлом (житлового сервітуту) членів сім’ї колишнього власника у випадку зміни
власника будинку (квартири) на відміну від договору найму оренди житла –
ст. 810, 814 ЦК України.
Зазначені висновки не суперечать нормам ст. 47 Конституції України, ст. 9 ЖК
УРСР, ст. 311 ЦК України, враховуючи, що право на житло (користування ним,
усунення перешкод у користуванні ним) підлягає захисту лише у випадку порушення прав особи.
Більшість правників притримуються вказаної позиції щодо прав на житло
членів сім’ї колишнього власника житла, їх правовідносин з новим власником
цього житла4 та пропонують врегулювати питання втрати права на житло колишніх членів сімґї власника житла на законодавчому рівні.
Так, для усунення колізії між власником та членами його сімґї Л.В. Красицька пропонує встановити таку норму: «У випадку припинення сімейних правовідносин з власником жилого приміщення право користування цим житловим
приміщенням за колишнім членом сімґї власника цього житлового приміщення не
зберігається»5.
На сьогодні, така пропозиція не відповідає положенням діючого законодавства, зокрема ч. 4 ст. 156 ЖК УРСР, яка зберігає право колишніх членів сімґї власника житла на проживання у ньому, а також не вирішує іншої проблеми, яка не
врегульована в законодавстві – права на проживання, чи втрату такого права колишніми членами колишнього власника житла при зміні останнього.
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Існує і інша думка, що члени сім’ї власника житла не можуть втратити прав
на проживання у цьому житлі при припиненні сімейних відносин з власником і
навіть при зміні власника житла6.
На сьогодні, припинення сімейних відносин власника жилого приміщення з
членами його сімґї, наприклад у звґязку з розірванням шлюбу, не припиняє права
користування колишнього члена сімґї вказаним житлом і такі його права захищені
прямою нормою закону. Судова практика за часів СРСР колишніх членів сімґї
власника будинку в своїх правах на користування жилою площею прирівнювала
до наймачів жилих приміщень7.
Деякі науковці вважають, що чинне цивільне законодавство містить положення за якими право на проживання зберігається за колишніми членами сімґї власника житла і при зміні останнього.
Так, І.П. Івашова зазначає, що з огляду на ст. 405 ЦК України право користування житловим приміщенням зберігається не тільки за членами сім’ї (в тому
числі колишніми) власника жилого приміщення, а й за членом його сім ї, у разі
зміни самого власника. При цьому припинення цього права можливе лише у випадках, передбачених ст. 406 ЦК України. Таким чином, безумовне виселення таких осіб тільки внаслідок того, що право власності на житлове приміщення перейшло до іншої особи, є неправомірним та не відповідає природі спірних правовідносин, оскільки зазначені особи мають право користування житлом на
підставі особистого сервітуту, для якого характерним є принцип слідування за
річчю8.
Сам по собі факт зміни власника житла не може бути підставою для позбавлення осіб права користування цим житлом яке вони отримали раніше, оскільки
прямої вказівки про це чинне законодавство не містить, а речове право проживання (сервітут) захищається і від власника житла.
Відповідно до ч. 6 ст. 403 ЦК України сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений. Це
дає змогу дійти висновку про збереження за членами сімґї колишнього власника
жилого приміщення права користування цим житлом. Власник вправі вимагати
усунення будь-яких перешкод у здійсненні свого права. За членом сімґї колишнього власника жилого приміщення зберігається право користування цим
приміщенням у разі зміни власника і неможливість виселення тільки внаслідок
того, що право власності на жиле приміщення перейшло до іншої особи.
Л.Г. Лічман пропонує закріпити на законодавчому рівні збереження права користування жилою площею за колишніми членами сім'ї власника при переході
права власності (якщо при вселенні не було передбачено іншого) до іншої особи,
шляхом попереднього укладання з ними договорів найму строком не менш трьох
років, а у відношенні неповнолітніх із числа колишніх членів сім'ї власника – до
досягнення ними повноліття9.
Правова позиція на захист прав колишніх членів колишнього власника житла
насамперед ґрунтується на положеннях ст. 47 Конституції України, згідно якої
ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за
рішенням суду.
Як правило, члени сім’ї колишнього власника житла були вселені у це житло
у встановленому порядку та проживали в ньому на законних підставах, отримавши право користування житлом, яке також охороняється законом.
На захист такої думки свідчать положення ст. 319 ЦК України, яка визначає,
що власність зобов’язує. При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків влас-
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ник зобов’язаний додержуватись моральних засад суспільства. Власник не може
використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.
Майбутній власник житла завжди має право вибору, або відмовитись від отримання у власність житла, в якому на законних підставах проживають інші особи, або погодитись на отримання у власність такого житла, покладаючи на себе
всі незручності пов’язані з проживанням в житлі інших сторонніх йому осіб.
Набуваючи право власності на житло за цивільно-правовими угодами, наприклад купівлі-продажу, новий власник має бути попереджений про права третіх
осіб на це житло, в тому числі право користування ним проживаючих в цьому
житлі осіб (сервітут). В такому випадку особа має право відмовитись від укладення такої цивільно-правової угоди та набуття прав власності на житло обтяжене
сервітутом, а в разі невиконання цієї вимоги продавцем, покупець має право вимагати розірвання такого договору (ст. 659 ЦК України).
Обов’язок повідомити обдарованого про властивості речі покладений і на дарувальника майна (ст. 721 ЦК України), а право обдарованого не приймати дарунок регламентовано ст. 722 ЦК України.
Не позбавлений права відмовитись від обтяженого проживаючими особами
житла спадкоємець померлого власника житла, відмовившись від прийняття
спадщини (ст. 1273 ЦК України).
На відміну від вітчизняного законодавства, російське законодавство в
новітній історії потерпіло змін в частині правового статусу колишніх членів сімґї
власника житла, а також осіб, які залишились проживати у житлі, право власності
на яке перейшло до іншої особи.
Так, ст. 292 Цивільного кодексу РФ передбачала збереження права проживання колишніх членів сімґї власника житла навіть у випадку, коли власник відчужує
жиле приміщення.
З внесенням змін до ст. 292 Цивільного кодексу РФ10 та прийняттям Житлового кодексу РФ11, було врегульовано питання припинення права користування
житлом членами сім’ї колишнього власника житла при переході права власності
на це житло до іншої особи, а також питання правового статусу членів сімґї власника житла при припиненні сімейних відносин.
Зокрема, ч. 2 ст. 292 ЦК РФ регламентовано, що перехід права власності на
житловий будинок або квартиру до іншої особи є підставою для припинення права користування житлом членами сімґї колишнього власника, якщо інше не встановлено законом.
Аналогічним чином вирішено питання правового статусу членів сімґї власника житла при припиненні сімейних відносин з ним в ч. 4 ст.32 ЖК РФ, згідно якої
в разі припинення сімейних відносин з власником житла право користування даним житлом за колишніми членами сімґї власника цього житла не зберігається,
якщо інше не встановлено угодою між власником та колишнім членом його сімґї.
В той же час, вказана норма ЖК РФ доповнена умовами та порядком за якими колишнім членам сімґї власника житла можливо залишити право на користування цим житлом протягом певного часу.
Зокрема, ч.4 ст. 32 ЖК РФ доповнена такими положеннями, що якщо у колишнього члена сімґї власника житла відсутні підстави набуття або здійснення права
користування іншим житлом, а також якщо майновий стан колишнього члена
сімґї власника житла і інші обставини, що заслуговують на увагу, не дозволяють
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йому забезпечити себе іншим житлом, право користування житлом належним
вказаному власнику може бути збережено за колишнім членом сімґї на певний
строк на підставі рішення суду.
Таким чином, російський законодавець надав суду право визначати строк проживання колишнім членам сімґї власника житла за наявності в них певних підстав
визначених законом, що також має бути встановлено судом при розгляді такої
справи.
По іншому вирішено правовий статус колишніх членів сімґї власника житла в
Республіці Казахстан. Статті 21–22 Закону Республіки Казахстан «Про житлові
відносини» від 16.04.1997 р. передбачають, що у випадку припинення сімейних
відносин з власником, колишні члени сім’ї можуть користуватися житлом на правах користувача без вказівки строку найму, якщо інше не передбачено письмовою
угодою з власником житла.
В Німеччині правовий статус та інші питання проживання колишніх членів
сімґї власника житла врегульовано Розпорядженням «Про використання житлового приміщення подружжям і речами домашнього вжитку» від 21.10.1944 року
(Verordnung uber die Behandiung der Ehewohnung und des Hausrats,
Hausratsverordnung). Вказаним Розпорядженням надано суду право вирішення питання користування житлом колишніми членами сімґї власника житла. В ньому
також відсутнє правило про збереження права колишнього з подружжя на користування житлом при його відчуженні. Проте, якщо суд встановив відносини найму між колишнім подружжям, перехід права власності на житло до іншої особи
не припиняє договір найму, тобто право колишнього з подружжя як (наймача) на
користування даним житлом в даному випадку зберігається.
Висвітлені позиції, як на захист власника житла так і на захист проживаючих
у цьому житлі осіб, є дискусійними та потребують законодавчого закріплення.
З метою чіткого визначення правового статусу осіб, які припинили сімейні
відносини з власником житла, статтю 405 ЦК України пропонується доповнити
частиною третьою відповідного змісту, якою вказати про припинення права на
проживання членів сімґї власника житла після припинення з ним сімейних відносин, при цьому доповнити вказану частину статті і положенням, яким надати право суду, при наявності обставин, що заслуговують на увагу (стан здоров’я, похилий вік, майновий стан, відсутність іншого житла тощо), надавати право колишнім членам сімґї власника житла на проживання у цьому житлі із визначенням строку такого проживання та умов за якими вони будуть проживати у даному
житлі.
Крім того, необхідно врегулювати в законодавстві і питання правового статусу колишніх членів сімґї власника житла при його зміні, що також слід реалізувати шляхом доповнення статті 405 ЦК України частиною четвертою, якою встановити, що при зміні власника житла, члени сімґї колишнього власника житла, а також всі проживаючі з ним особи, втрачають право на проживання у цьому житлі.
В даному випадку, з метою недопущення порушення прав соціально незахищених осіб, також пропонується надати право суду, за обставин, що мають
суттєве значення (хвороба, каліцтво, відсутність іншого місця проживання тощо),
надавати право проживання таким особам, але не більше ніж на протязі трьох
років з моменту зміни власника житла.
Така норма сприятиме залишенню певного балансу на деякий час між правами власника житла та правом на проживання члена сімґї колишнього власника
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житла, однак лише у виключних випадках за наявності обставин, що мають
суттєве значення.
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строительство», определены его существенные характеристики, cформулировано ав© КОМАР Євгеній Григорович – аспірант кафедри правового регулювання економіки юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
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торское определение этого понятия. Сделан вывод о целесообразности сохранения
термина «капитальное строительство» в хозяйственном законодательстве Украины.
Ключевые слова: Хозяйственное законодательство, научные основы, строительство, капитальное строительство.
Komar Evgeniy. Scientific principles of the definition of «capital construction» in economic legislation of Ukraine
The basic scientific approaches of understanding the term «capital building» were analyzed, its key features were defined, and the author’s definition of the mentioned term was formulated. 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.

Наразі у нашій країні триває процес масштабного реформування законодавства та наближення українських правових норм до стандартів Євросоюзу, що актуалізує вирішення проблеми уніфікації термінології окремих законодавчих галузей
України. Найбільш нагально вказана проблема постає, серед іншого, у рамках
будівельного законодавства як підгалузі господарського права. У вказаному контексті ряд радянських та сучасних науковців у сфері господарського права, зокрема А.Є. Чорноморець, В.М. Семенюк, І.Л. Брауде, І.М. Миронець, І.Т. Хламов,
К.Ф. Шометов, М.І. Брагінський, О.М. Абрамович, О.М. Удовенко, С.П. Юшкевич та Т.О. Проценко, акцентують у своїх дослідженнях значну увагу на відсутності уніфікованої будівельної термінології, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень цієї проблеми.
Поширене у науковій літературі та законодавстві України поняття «капітальне будівництво» вперше було застосоване класиками марксистсько-ленінської теорії. Так, В.І. Ленін у одній із своїх праць вказував на доцільність залучення до
процесу капітального будівництва різноманітних і дорогих матеріалів, а також кооперації мас робітників різних спеціальностей1. Доповнюючи це визначення,
відомий радянський дослідник М.І. Брагінський під терміном «капітальне
будівництво» розумів передусім діяльність, спрямовану на зведення, реконструкцію і капітальний ремонт підприємств, будівель і споруд2.
Невдовзі поняття «капітальне будівництво» стало тлумачитись ширше самого
терміна «будівництво». Зокрема, на думку А.Є. Чорноморець, під будівництвом
слід розуміти процес будівельно-монтажних робіт, будівельне виробництво у
вузькому сенсі слова, тоді як капітальне будівництво, окрім вказаного, включає у
себе проектно-пошукові роботи, функції замовників, у тому числі із забезпечення
виробництва шляхом залучення капітальних вкладень, і будівельну індустрію як
виробничу основу й матеріально-технічну базу будівельного виробництва3.
У свою чергу, як вважає сучасний дослідник Г.М. Гриценко, капітальне
будівництво являється окремою галуззю матеріального виробництва, що відокремлюється від інших галузей на основі суспільного поділу праці й характеризується низкою спільних ознак, зокрема, випуском продукції певного призначення, спільністю технологічних процесів, наявністю однорідних господарюючих
суб’єктів та професійного складу кадрів4. Капітальне будівництво, як підкреслює
цей дослідник, у загальному сенсі виконує функцію розширеного відтворення і
прискореного оновлення основних фондів на базі капітальних вкладень5.
Сучасне будівництво представляє собою комплекс будівельно-монтажних
робіт по зведенню будинків та споруд виробничого і невиробничого призначення
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за рахунок централізованих, локальних державних, а також приватних джерел
фінансування. У залежності від призначення будівництво поділяється на такі
типи:
промислове будівництво – спрямоване на спорудження і введення у експлуатацію нових, а також розширення діючих об’єктів виробництва. У результаті промислового виробництва створюються нові фабрики, заводи, підприємства, реконструюються і капітально ремонтуються діючі виробничі осередки;
житлово-цивільне будівництво – охоплює усі види робіт по зведенню житлових, громадських, торговельних, лікувально-рекреаційних будинків і споруд, незалежно від форми їхньої власності. Воно охоплює також індивідуальне
будівництво, яке передбачає спорудження об’єктів для конкретної приватної особи (фізичної або юридичної) за його кошти відповідно до індивідуального проекту;
транспортне будівництво – передбачає спорудження нових і реконструкцію
діючих автомобільних, залізничних, підземних, авіаційних або водних магістралей, а також трубопровідних об’єктів інфраструктури;
гідротехнічне будівництво – включає спорудження водоймищ і каналів, дамб,
переправ, мостів, а також інших гідротехнічних споруд, пов’язаних із експлуатацією водних ресурсів країни і рибогосподарських об’єктів6.
У радянські часи також розглядалося селищне будівництво як окремий тип,
що було пов’язано, передусім, із функціонуванням розгалуженої мережі колгоспів і радгоспів. Водночас вказаний тип будівництва недоцільно виділяти у окрему категорію, оскільки він охоплюється усіма вищеперерахованими типами.
У межах чинного українського законодавства термін «капітальне будівництво» також вживається у неоднаковому контексті, що призводить до колізій
під час застосування норм будівельного права на практиці. Наприклад, у Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, капітальне
будівництво визначається як процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів виробничого і
невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних
робіт, проведення торгів у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного
обладнання, що не входить до кошторису об’єктів)7.
Водночас у інших нормативно-правових актах України терміни «будівництво»
і «капітальне будівництво» часто вживаються як синоніми. Зокрема, у ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. № 687-ХІV під
будівництвом розуміється складова частина комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, що охоплює нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єкта8. Закон України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р. № 1699-ІІІ, окрім зазначеного, відносить до
будівництва також розширення і технічне переоснащення підприємств, упорядкування об’єктів містобудування9, що фактично вказує на тотожність цього визначення із терміном «капітальне будівництво», яке міститься у вищезгаданому Порядку державного фінансування капітального будівництва.
У ході дослідження вітчизняного господарського законодавства І.М. Миронець зробила висновок, відповідно до якого термін «капітальне будівництво» є
пережитком радянської епохи та не несе ніякого смислового навантаження, у
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зв’язку з чим, по силаючись на досвід Росії (йдеться про затвердження і
функціонування Містобудівного кодексу РФ від 7 травня 1998 р.), пропонує
замінити його на термін «будівництво»10.
На нашу думку, такий варіант вирішення наведеної термінологічної колізії є
дещо спрощеним, оскільки розвиток капіталістичних відносин після розпаду
СРСР призвів до суттєвої переконфігурації організаційних форм господарюючих
суб’єктів у будівельній галузі, а також обумовив зро стання інтенсивності
будівництва за рахунок приватних фінансових ресурсів. У свою чергу, це спричинило зближення сутнісних характеристик будівництва об’єктів стратегічного державного, соціального і економічного значення та приватних будівель і споруд
(котре у силу накопичення значних обсягів приватних коштів може акумулювати
ресурси, аналогічні попередній категорії, або здійснюватися у значно менших
масштабах), що і необхідно розглядати як одну з головних причин встановлення
між термінами «будівництво» і «капітальне будівництво» значного смислового
зв’язку.
Проте не можна вважати ці терміни тотожними з огляду на ту обставину, що
наразі категорія «будівництво» використовується для означення: багатофункціональної системи із великою кількістю зв’язків і залежностей, що є самостійною галуззю народного господарства і охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд; галузі матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації
виробничі підприємства, житлові будинки, громадські будинки і споруди та інші
об’єкти; процесу спорудження будівель; процесу творення у широкому сенсі11.
Водночас під терміном «капітальний» зазвичай розуміється створений людською працею елемент матеріального світу, котрий має високе вартісне вираження12; такий, що потребує багато праці, матеріальних і грошових ресурсів; ґрунтовний, важливий, солідний13. Відтак, капітальне будівництво протиставляється
будівельним роботам, які не вимагають значних матеріально-фінансових,
кваліфікаційних, людських і адміністративних затрат. Зокрема, мова йде про роботи по спорудженню тимчасових або примітивних споруд господарюючими
суб’єктами і приватними особами.
Отже, на сьогодні існує декілька наукових підходів до визначення терміну
«капітальне будівництво», котрі зводяться до широкого або звуженого його тлумачення. Проте, як було аргументовано вище, вважати вказаний термін пережитком радянської епохи, позбавленим функціональної цінності, на сьогодні є недоцільним.
Крім того, проведений аналіз дає підстави вважати, що під науковою
дефініцією «капітальне будівництво» доцільно розуміти процес створення нових,
а також розширення, реконст рукції, технічного переоснащення діючих
підприємств, об’єктів житлово-цивільного, транспортного, гідротехнічного призначення, який вимагає залучення значних (капітальних) фінансових, трудових,
науково-технічних і адміністративно-правових ресурсів й у рамках держави
відіграє стратегічну функцію розширеного економічного відтворення та забезпечення громадян належними житлово-побутовими умовами.
Закріплення окресленого визначення у господарському законодавстві України
сприятиме його уніфікації та унеможливить виникнення масштабних правових
колізій між суб’єктами правових відносин у будівельній сфері.
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ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Аналізується співвідношення понять «моральна» та «немайнова» шкода. Термін
«моральна шкода» розглянуто з точки зору наявності факту моральних, психічних або
фізичних страждань та з позиції недостатності встановлення цих страждань, а необхідності, окрім них, наявності втрат немайнового характеру.
Ключові слова: моральна шкода, немайнова шкода, відшкодування моральної шкоди, моральні страждання, втрати немайнового характеру.
Кочина А.С. Понятие и юридическая природа морального вреда в гражданском
праве Украины
Анализируются соотношения понятий «моральный» и «неимущественный» вред.
Термин «моральный вред» рассмотрено с точки зрения наличия факта нравственных,
психических или физических страданий и с позиции недостаточности установления
этих страданий, а необходимости, кроме них, наличия потерь неимущественного характера.
Ключевые слова: моральный вред, неимущественный вред, возмещение морального
вреда, моральные страдания, потери неимущественного характера.
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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 suffering, loss of non-property.

На зламі ХХ-ХХІ століть чітко вимальовується індивідуалізація людини, як
особистості. Ідеї визнання людини як найвищої соціальної цінності, всебічної
охорони та захисту прав, свобод та інтересів людини втілилися в багатьох галузях
права. Визначне місце в сфері цих правовідносин займає цивільно-правовий
інститут відшкодування моральної шкоди, метою якого є недопущення порушення законних прав та інтересів людини та у разі необхідності усунення наслідків
такого порушення.
Питання визначення поняття «моральної шкоди» зберегло свою актуальність
ще з радянських часів, коли на рівні закону ще не було закріплено право на
відшкодування моральної шкоди, але зустрічалися окремі публікації, в яких науковці висловлювали погляди на проблему компенсації моральної шкоди. І дотепер серед цивілістів немає єдиної точки зору з приводу сутності даного поняття,
невизначеність якого, як зазначає К. А. Флейшиць, дає можливість використовувати його у всіх випадках, де це становить інтерес з точки зору великого капіталу1.
Дослідженню поняття «моральна шкода» присвячено праці таких вчених, як
С. А. Бєляцкина, К. І. Голубєва, І. М. Забари, О. М. Ерделевського, М. С. Малеїна,
В. І. Манукяна, О. О. Міхно, С. В. Наріжного, Р. О. Стефанчука, К. А. Флейшиць,
С. І. Шимон та ін.
Метою даного дослідження є комплексне з’ясування сутності поняття «моральна шкода» та його співвідношення з поняттям «немайнова шкода».
Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок відшкодування
моральної шкоди є Цивільний кодекс (далі – ЦК) України2, відповідно до ст. 16
якого відшкодування моральної (немайнової) шкоди визнається одним із способів
захисту цивільних прав та інтересів. А ст. 23 ЦК закріплює загальні положення
про відшкодування моральної шкоди, минаючи при цьому визначення самого поняття.
Аналіз цих двох статей одразу говорить про їх часткову невідповідність. З огляду на те, що в ст. 16 ЦК поряд зі словом «моральна» законодавець в дужках прописує слово «немайнова» шкода, на перший погляд, начебто ототожнюючи дані
поняття, логічним було б їх подальше спільне вживання. Проте, в ст. 23 ЦК
«Відшкодування моральної шкоди» ні в назві, ні по тексту дані поняття разом не
вживаються, крім того в жодному пункті немає згадки про немайнову шкоду.
Отже, виникає запитання: чи є тотожними поняття «моральна» та «немайнова» шкода?
Автори Коментаря до ЦК України зазначають, що розмежування цих понять
достатньо аргументовано в цивілістиці. Більшість науковців схиляються до думки, що термін «моральна шкода» слід застосовувати виключно щодо фізичної особи, а термін «немайнова шкода» – щодо аналогічних втрат юридичних осіб. Проте незважаючи на таке обґрунтування, у ЦК України та інших актах законодавства зазначені терміни вживаються як тотожні3.
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Заслуговує на увагу позиція О. М. Ерделевського з цього питання. На його
думку, зважаючи на те, що найбільш вичерпний поділ шкоди на види – це її поділ
на майнову та немайнову шкоду, отже, виникнення моральної шкоди може бути
наслідком спричинення будь-якого з даних двох видів шкоди4. Тому моральну
шкоду слід відносити до особливої категорії шкоди, яка може існувати не самостійно, а лише в якості наслідку заподіяння як немайнової, так і майнової шкоди5.
Аналогічної точки зору притримується і О. О. Міхно. Вона вказує, що взаємозв'язок понять «моральна» і «немайнова» шкода проявляється в тому, що з одного боку, моральна шкода є різновидом шкоди немайнової, а з іншого боку, моральна шкода може бути наслідком як порушення особистих немайнових прав, так і
порушень прав майнових6.
С. А. Бєляцкин7, К. І. Голубєв та С. В. Наріжний8, В. І. Манукян9 також схиляються до того, що моральна шкода може бути результатом порушення як немайнових, так і майнових прав людини.
Правильність викладених позицій підтверджується змістом ст. 23 ЦК України.
Так, відповідно до ч. 2 зазначеної статті моральна шкода полягає у: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа
зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи
близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Тобто, під п. 1 та п. 2 ми можемо розуміти моральну шкоду, заподіяну в результаті порушення немайнових прав людини, а під п. 3 – відповідно, заподіяну порушенням її майнових прав.
Прихильником ототожнення понять «моральна» та «немайнова» шкода виступає М. С. Малеїн. Російський цивіліст під моральною шкодою розуміє немайнову шкоду, яка виражається у заподіянні потерпілому моральних чи фізичних
страждань. Він зазначає, що моральна шкода виникає, як правило, в кожному випадку пошкодження здоров’я чи заподіяння смерті. Майнова ж шкода виникає лише тоді, коли пошкодження здоров’я пов’язано з втратою працездатності та певними грошовими витратами, а при заподіянні смерті майнова шкода виникає лише у відношення осіб, які знаходилися на утриманні померлого чи які мали право на таке утримання. Таким чином, на його думку, кожен нещасний випадок,
який спричинив смерть або пошкодження здоров’я, заподіює моральну шкоду, але
не завжди моральна шкода супроводжується шкодою майновою10.
Отже, враховуючи вищевикладене, вважаємо, що поняття «моральна» та «немайнова» шкода не є тотожними. Приєднуємося, до позиції тих вчених (О. М. Ерделевського, К. І. Голубєва, О. О. Міхно, С. В. Наріжного та ін.), які вважають, що
моральна шкода є наслідком заподіяння як немайнової шкоди, так і шкоди майнового характеру. Логічним є те, що немайнова шкода виникає в результаті порушення немайнових прав людини. Відповідно до ч. 1 ст. 275 ЦК захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 цього
Кодексу. Перелік способів захисту цивільних прав та інтересів встановлено ч. 2
ст. 16 ЦК, до якого відносяться на рівні з відшкодування моральної (немайнової)
шкоди і визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, орга-
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ну влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб.
Важко не погодитися з І. М. Забарою, який вказує, що шкода, яка може бути
завдана немайновим правам особи, не обмежується тільки моральною шкодою,
тому, на його думку, поняття «моральна шкода» вужче за поняття «немайнова
шкода»11.
Виходячи з цього, пропонуємо з п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК виключити слово «немайнової», і тоді стане зрозумілим, що особа, немайнові права якої порушено, має
право їх захищати себе всіма способами, зазначеними в даній статті, включаючи
право на відшкодування моральної шкоди. Також стане зрозумілим, чому законодавець в назві ст. 23 ЦК уникає поряд з вживанням моральної шкоди шкоду немайнову.
Перейдемо до з’ясування самого поняття «моральна шкода». Досліджуючи
дане поняття, Ч. Д. Чернадчук звертає увагу на те, що в теорії цивільного права
сформулювалося три підходи з приводу визначення моральної шкоди. Для першого властиве встановлення факту моральних, психічних або фізичних страждань.
Для другого недостатньо встановлення цих страждань, а необхідним, окрім них,
є наявність втрат немайнового характеру або негативних наслідків морального чи
іншого немайнового характеру, які виникли внаслідок тих же моральних,
психічних або фізичних страждань. Третій підхід полягає у принижені честі,
гідності та ділової репутації або в моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також внаслідок порушення інших прав12.
Аналіз ст. 23 ЦК України дає підстави вважати, що моральна шкода, перш за
все, полягає у наявності фізичного болю та/або душевних страждань. Як слушно
зазначає О. М. Ерделевський, визначення змісту моральної шкоди як страждань
означає, що дії заподіювача шкоди обов’язково повинні знайти відображення в
свідомості потерпілого, викликати певну психічну реакцію. При цьому несприятливі зміни в охоронюваних законом благах відображаються у свідомості людини
в формі негативних відчуттів (фізичні страждання) чи переживань (моральні
страждання)13.
Цікавий підхід до визначення болю знаходимо в Словнику російської мови С.
І. Ожегова, в якому біль визначається як відчуття страждань14, а страждання, в
свою чергу, визначаються як фізичний чи моральний біль, мука15. Тобто С. І.
Ожегов ототожнює поняття «біль» та «страждання», поділяючи їх на фізичні та
моральні.
Фізичні страждання, відмічає В. І. Манукян, можуть виражатися у вигляді болю, різноманітних хворобливих відчуттів (симптомів), таких як нудота, запаморочення, свербіж та ін. Фізичні страждання тісно пов’язані з фізичним впливом на
людину, але все ж таки дещо віддалені від безпосередньої фізичної шкоди.
Фізичні страждання – це більш суб’єктивна категорія, емоційна реакція – страх,
переживання за негативні для життя чи здоров’я наслідки фізичного впливу. Інакше кажучи, на думку науковця, фізичний біль – це реакція тіла, а страждання – це
емоційні відчуття, які слідують за нею, але пошкодження здоров’я може викликати сильні страждання і без виражених больових відчуттів16.
Викладена позиція підтверджується і в світовій практиці. В зарубіжній літературі зазначається, що термін «біль» традиційно описується як раптовий нервовий стрес, пов'язаний з фізичною шкодою, заподіяною людині, яка постраждала
від травми. Термін «страждання», з іншого боку, описується як індивідуальний
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емоційний відгук на фізичний вплив. Тобто поняття «страждання» пов’язується зі
страхом, який людина відчувала, коли стався нещасний випадок, і наступні
страждання або збентеження і страх за своє здоров'я17.
Але відповідно до ст. 23 ЦК України страждання можуть виникати не тільки
внаслідок фізичного впливу на людину, а й у зв’язку з протиправною поведінкою
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів, а також у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Тобто у зв’язку з так званим нефізичним впливом
на людину.
В таких випадках змістом страждань, за О. М. Ерделевським, може бути страх,
стид, приниження або інший несприятливий в психологічному аспекті стан. Очевидно, вважає вчений і ми приєднуємося до нього, що будь-яка неправомірна дія
чи бездіяльність може викликати у потерпілого моральні страждання різного ступеня і позбавити його повністю або частково психічного благополуччя18.
Цікавою є позиція деяких зарубіжних науковців з цього приводу. Вони стверджують, що більшість давніх аргументів проти відшкодування шкоди виключно
за моральні страждання збереглися навіть зараз: побоювання головним чином полягають у тому, що прирівнювання душевних страждань від фізичної шкоди та
від нефізичної шкоди може розширити поле для уявних претензій. По суті, якщо
моральна шкода виникає внаслідок фізичної шкоди, суди не бачать жодної проблеми в подоланні психічних страждань, які випали на долю жертви. В той же
час, якщо страждання виникли не в результаті фізичного болю, позови про
відшкодування такої шкоди можуть мати шахрайський характер19.
І таке зауваження дійсно має сенс, оскільки, якщо людині були заподіяні
тілесні ушкодження певного ступеня, то ні у суддів, ні у інших людей не виникає
сумнівів, що таке ушкодження викликає страждання, що є беззаперечною підставою для відшкодування моральної шкоди. Інший випадок: страждання, які фізична особа зазнає у зв’язку з протиправною поведінкою щодо членів її сім’ї або родичів. В такій ситуації одна особа дійсно бути страждати, а інша може вдавати з
себе страждаючу з метою отримання певної компенсації. Звичайно, мова йде не
про доцільність такої підстави для відшкодування моральної шкоди, а про процесуальний аспект доказування, пов’язаний з можливістю недобросовісних людей
зловживати своїми відчуттями в шахрайських цілях, що, в свою чергу, буде вимагати від суддів підвищеної уваги при з’ясуванні обставин справи.
Як ми зазначали раніше, серед вчених існує ще один погляд на проблему визначення поняття «моральної шкоди», які вважають, що моральна шкода – це не
самі страждання людини, а зумовлені ними втрати немайнового характеру.
Так, С. І. Шимон вважає, що страждання являють собою не процес нищення
немайнового блага, а його результат – негативні наслідки немайнового характеру,
які є моральною шкодою. Страждання викликають певні зміни у житті особи: неможливість реалізації своїх звичок і бажань, погіршення стосунків у колективі,
сім’ї, втрату роботи, можливості зробити кар’єру, одружитися, втрату довіри
близьких людей тощо. Ці зміни примушують особу докладати додаткових зусиль
для організації свого життя. Вони є визначальними показниками настання моральної шкоди. Тому, вчена вважає, що встановлюючи факт такої шкоди, слід керуватися не лише тими критеріями, які обумовлюють суб’єктивне сприйняття потерпілого (почуття, емоції), але й тими, які характеризують її зовнішній прояв –
порушення звичайного для даної людини способу життя.
Отже, з огляду на надану аргументацію, С. І. Шимон пропонує наступне визначення поняття моральної шкоди – це негативні наслідки (втрати) немайнового
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характеру, що виникли в результаті душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку з посяганням на її права та інтереси20.
Р. О. Стефанчук визначає моральну шкоду як негативні наслідки немайнового
характеру, які заподіяні фізичній особі внаслідок завданих їй фізичних, психічних
та моральнісних страждань, що пов’язані із порушенням її прав чи охоронюваних
законом інтересів, або загрозою вчинення такої поведінки21.
Пленум Верховного суду України пішов аналогічним шляхом, закріпивши у
Постанові «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»22, що під моральною шкоди необхідно розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних
явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі не законними діями або
бездіяльністю інших осіб.
Отже, в повній мірі можемо підтримати вищезазначений підхід. Варто зазначити, що в даних правовідносинах простежується подвійний причинний зв’язок.
По-перше, порушення майнових чи немайнових прав людини призводить до моральних страждань, і, по-друге, дані страждання призводять до певних втрат немайнового характеру. Під такими втрати необхідно розуміти будь-яке погіршення,
що відбулися з людиною, порівнюючи з її попереднім станом, який існував до моменту порушення її прав чи законних інтересів (апатія, стид, страх, погіршення
взаємовідносин з колегами, родичами, неможливість реалізувати себе в повній
мірі тощо).
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ди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення /
Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2007.– № 1(21).– С. 70. 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.

УДК 346.3
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ НА ПОВЕРНЕННЯ
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Здійснюється дослідження питання обрання належного способу захисту права
орендодавця на повернення орендованого майна після припинення договору оренди в разі
відмови орендаря від добровільного виконання даного договірного обов’язку. На
підставі проведеного аналізу обґрунтовується неефективність застосування зобов’язально-правових засобів захисту в разі зазначеної недобросовісності орендаря та
пропонується допускати можливість звернення до суду з позовами речового-правового
характеру.
Ключові слова: закінчення договору оренди, повернення об’єкта оренди, способи захисту прав орендодавця, зобов’язально-правові засоби, речово-правові засоби.
Опанасенко Е.В. Способы защиты права арендодателя на возврат арендованного имущества после прекращения договора аренды: проблемы правоприменения
Проводится исследование вопроса избрания надлежащего способа защиты права
арендодателя на возврат арендованного имущества после прекращения договора аренды в случае отказа арендатора от добровольного исполнения данного договорного обязательства. На основании проведенного исследования обосновывается неэффективность применения обязательственно-правовых средств защиты в случае указанной недобросовестности арендатора и предлагается допускать возможность обращения в
суд с исками вещного-правового характера.
Ключевые слова: окончание договора аренды, возврат объекта аренды, способы
защиты прав арендодателя, обязательственно-правовые способы, вещно-правовые
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Opanasenko Olena. Ways to protect the rights of the lessor to return the leased property 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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Одним з найпопулярніших видів господарської діяльності, завдяки своїм економічним властивостям, є здача майна в оренду. Сучасне господарсько-правове
регулювання орендних відносин, в силу давності виникнення предмету правового регулювання, є одним з найрозвиненіших і повних; разом з тим, господарська
діяльність з передачі майна в оренду містить і ряд проблемних аспектів, які дотепер не знаходять однозначного відображення у нормативно-правовому полі та
правозастосовній практиці.
Серед таких аспектів вирізняється питання належного захисту прав орендодавця у разі невиконання орендарем свого обов’язку щодо повернення орендованого майна власнику після припинення договору оренди внаслідок закінчення
строку дії останнього або з інших підстав. Попри одностайне визнання і законодавче закріплення права власника як сторони договору на примусове повернення
майна з оренди, в даній ситуації недостатньо ефективна регламентація механізмів
захисту такого права призводить до порушення інтересів орендодавця і ставить
під загрозу отримання ним того, на що орендодавець розраховував, вступаючи в
орендні відносини.
Як відомо, для захисту прав власника майна в судовому порядку в Цивільному кодексі України передбачені речово-правові та зобов’язально-правові способи
(додатково до зазначених способів науковці також виділяють спеціальні способи1,
або примусові позови та позови про відшкодування моральної шкоди2 тощо, але
ці засоби захисту не є об’єктом даного дослідження і в цій статті згадуватися не
будуть). Отже, питання полягає в тому, які із вказаних засобів підлягають до застосування в разі необхідності примусового повернення майна власнику після
закінчення строку дії договору у зобов’язальних за своєю сутністю відносинах
оренди. Науково-теоретичний аналіз даного питання міститься у працях багатьох
сучасних вчених-цивілістів. Зокрема, в процесі підготовки даної статті автором
були досліджені правові позиції М. І. Брагінського та В. В. Вітрянського3,
О. О. Отраднової4, А. Г. Яреми, В. Я. Карабаня, В. В. Кривенка та В. Г. Ротаня5,
авторського колективу на чолі з І. В. Спасибо-Фатєєвою6 та ін. Разом з тим,
відсутність єдиного підходу у правозастосовній практиці (що значно утруднює
процес захисту своїх прав орендодавцями) обумовлює необхідність більш ґрунтовного дослідження даної проблеми.
Дослідження даного питання варто розпочати з розгляду способів юридичного захисту, які запропоновані сучасним господарським законодавством для
відновлення прав орендодавця у разі описаної вище недобросовісності орендаря.
Відповідно до ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України від 16.01.2003
№ 436-IV (далі – ГК України) до регулювання господарських відносин оренди застосовуються норми Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі –
ЦК України) з урахуванням положень ГК України.
Зокрема, обов'язок орендаря повернути орендодавцеві об'єкт оренди, тобто,
фактично передати орендоване майно у разі припинення договору оренди, належить до основних обов'язків орендаря і унормований ст. 785 ЦК України та зазвичай додатково передбачений умовами договору оренди.
Встановлення в ч. 2 ст. 785 ЦК України права наймодавця вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час
прострочення у випадку, якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення
речі, є специфічним способом відповідальності несумлінного орендаря, юридичною функцією якого є покладання на останнього додаткових обов’язків з
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ліквідації несприятливих наслідків (майнових втрат) орендодавця, спричинених
порушенням договірного зобов'язання з боку контрагента.
В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 622 ЦК України боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов'язання, не звільняється
від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, у даному разі для захисту свого порушеного права і
відновлення фактичного панування над майном, належним йому на праві власності, орендодавець законодавчо наділений можливістю звернутися за присудженням до виконання орендарем порушеного договірного обов’язку в натурі (ст.
20 ГК України, ст. 16 ЦК України).
Змістом виконання обов’язку в натурі (т.з. реального виконання) як способу
захисту цивільного права є те, що боржник за вимогою кредитора повинен реально виконати ті дії, які передбачені зобов’язанням між сторонами, в даному випадку – повернути у власність, передати індивідуально визначену річ (об’єкт орендних відносин) у володіння (фактичне тримання) кредитора.
У разі невиконання боржником обов'язку передати кредиторові у власність
або у користування річ, визначену індивідуальними ознаками, кредитор має право витребувати цю річ у боржника та вимагати її передання відповідно до умов
зобов'язання (ст. 620 ЦК України).
Оскільки в даному випадку мова йде про виконання обов’язку за договором
оренди, хоча і на підставі примусу суду, витребування речі від орендаря в такому
контексті має на меті захист інтересів власника як учасника зобов'язальних відносин. Таким чином, захист і відновлення порушеного права орендодавця (власника майна) здійснюється через застосування зобов'язально-правового способу захисту.
В той же час, згідно положень існуючої правової системи вимога власника,
який не володіє майном, повернути майно в натурі складає зміст віндикаційного
позову, що належить до основних речово-правових способів захисту права власності (ст.ст. 387, 400 ЦК України). Але в сучасній юридичній науці домінує концептуальний підхід, згідно якого віндикаційний позов може має недоговірний характер і може бути заявлений лише за умови відсутності між сторонами договірних відносин. Так, наприклад, вчена-правознавець О. О. Отраднова зазначає:
«Віндикаційний чи негаторний позов може бути застосований у тому випадку, коли власник вимагає повернення свого майна із чужого незаконного володіння,
тобто володіння без будь-якої правової підстави або вимагає усунення незаконних
перешкод у користуванні його власністю. В даному випадку наймач володіє майном на підставі договору оренди, а тому його обов’язок повернути майно в разі
припинення договору майнового найму входить до поняття «зміст правовідносин», які виникають із договору найму. А отже, вимога наймодавця про повернення майна має кваліфікуватися як вимога про виконання свого обов’язку, що виник
із договору майнового найму та має місце після його припинення»7. Зазначену
правову позицію розділяють й інші фахівці у галузі права, зауважуючи про те, що
«за умов альтернативи або конкуренції засобів захисту речової та зобов’язальної
природи, вибір з огляду на прийняті в цивілістиці підходи повинен зупинятися на
останніх»8; речово-правові засоби захисту підлягають до застосування лише в
тих випадках, коли зобов’язання не порушено, а речове право порушено9.
Дискутуючи із зазначеними науковими висновками, можна зауважити, що, як
відомо із загальної теорії права, поняття «зміст правовідносин» охоплює су-
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купність суб'єктивних прав і юридичних обов'язків учасників даних правовідносин, які припиняються із настанням певних юридичних фактів. У ситуації, що
розглядається, таким юридичним фактом, що припиняє «зміст правовідносин»
оренди є факт припинення договору оренди.
В ст. 291 ГК України названі випадки припинення договору оренди, а також
зазначено, що правові наслідки припинення договору оренди визначаються
відповідно до умов регулювання договору найму ЦК України. Отже, після настання подій (вчинення дій), зазначених у ч. 2, 3 ст. 291 ГК України, продовження тримання орендарем майна орендодавця визначається як безпідставне в розумінні ст.
1212 ЦК України, оскільки підстава, на якій воно здійснювалося, відпала.
Звісно, в силу ч. 4 ст. 631 ЦК України закінчення строку договору не звільняє
сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору, тобто зберігається можливість застосування зобов'язально-правових способів захисту із настанням припинення договірних правовідносин.
Разом з тим, варто згадати про особливість сучасних орендних відносин, яка
полягає в переході до орендаря на підставі договору оренди речового права на
об'єкт оренди, а саме – права володіння орендованим майном10. Підстави припинення володіння визначені у ст. 399 ЦК України. Припинення договору, на
підставі якого виникло володіння, серед таких підстав не названо, що є цілком
логічним: адже виходячи із сучасного законодавчого визначення володіння як
фактичного тримання речі в себе, воно не може припинитися із закінченням договору, в цьому разі воно лише видозмінюється – із законного (титульного) перетворюється на безтитульне, фактичне, недобросовісне. А припинитися володіння
орендаря після припинення договору оренди (за умови фізичної наявності речі)
може лише двома способами: шляхом добровільного повернення об’єкта оренди
власнику (відмови від володіння), або шляхом примусового витребування майна
власником.
Зазначені правові приписи дають підстави стверджувати, що орендодавець
все-таки має право на використання ще й речового способу захисту проти несумлінного контрагента з метою повернення власного майна після закінчення
строку дії орендного договору, а саме – заявлення віндикаційного позову. З цього
приводу влучний висновок зробив провідний український правознавець О. А.
Підопригора: «Витребувати своє майно (шляхом віндикації – прим. Авт.) власник
має право тільки від незаконного володільця. Немає значення, яким чином володілець став володільцем такого майна. Підстава для заволодіння чужим майном
може бути законною, наприклад, договір, але, як тільки відпала ця законна підстава (строк договору сплив, а володілець відмовляється повернути майно), володіння стає незаконним11.
Сукупний аналіз наведених вище наукових висновків та нормативно-правових положень чинного законодавства дає підстави зробити висновок про наявність на даний час у господарсько-правовому регулюванні орендних відносин
певної конкуренції засобів захисту речової та зобов’язальної природи, що у свою
чергу знижує ефективність судового захисту прав потерпілої сторони під час правозастосовчого процесу.
За таких обставин в судовій практиці існує проблема, пов’язана з
кваліфікацією (визначенням правильності предмету і правових підстав) позовних
вимог орендодавців про витребування орендованого майна в орендаря після припинення договору оренди. Суди не мають одноманітної практики вирішення за-
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значених судових спорів, що ускладнює вибір позивачами належного варіанту поведінки.
Звертаючись у таких ситуаціях до суду за відновленням свого порушенного
права на майно, орендодавці подають позовні заяви з вимогами, які можуть
кваліфікуватися судами як віндикаційний або негаторний позови, як позови про
відновлення становища, яке існувало до порушення суб'єктивного права, позови
про зобов'язання виконати певні дії, зокрема, передати річ власнику і оформити
це документально, позови про виселення колишнього орендаря або про звільнення останнім приміщень, займаних ним без достатніх правових підстав, тощо.
Відповідно, в якості правового обґрунтування заявлених позовних вимог позивачі-орендодавці посилаються на положення ст.ст. 216, 386, 387, 397-400, 620,
622, 785, 795, 1212 ЦК України.
Вирішуючи подібні спори, суди різних інстанцій часом доходять прямо протилежних висновків щодо підставності позовних вимог, нерідко навіть в межах
однієї справи. Бракує одноманітності і у позиціях суду касаційної інстанції та
Верховного суду України. Найчастіше причиною до відмови у задоволенні позовних вимог орендодавців стає зазначення про те, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не відповідає вимогам чинного законодавства.
Варто було би повністю підтримати встановлений цивілістичною наукою
пріоритет зобов’язально-правових засобів захисту прав сторони у договорі, але
цього не дозволяють зробити проблеми, що виникають на стадії виконання
відповідних судових рішень.
Адже звертаючись до господарського суду з позовними вимогами до орендаря про зобов'язання повернути орендоване майно з оренди з використанням зобов'язально-правових засобів захисту і відповідного способу формулювання
предмету позову, позивач-орендодавець навіть за умови винесення рішення на його користь ризикує не отримати реального відновлення фактичного панування
над власним майном, через юридичну конструкцію норм про виконання судових
рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії.
Так частинами 2, 3 ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» від
21.04.1999 № 606-XIV передбачено, що у разі невиконання зазначених вимог судового рішення даної категорії без поважних причин державний виконавець
наділений повноваженнями лише накласти на боржника стягнення у вигляді
штрафу відповідно до ст. 89 цього Закону та внести подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ
до суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав. Очевидно, що вказані
дії з примусового виконання рішення суду про зобов'язання повернути орендоване майно власнику не здатні забезпечити захист прав та охоронюваних законом
інтересів власника-орендодавця.
Отже, в такій ситуації переважного значення набирає ефективність обраного
способу захисту свого порушеного права на етапі звернення до суду. З метою забезпечити реальне поновлення панування над своєю власністю, фактично, а не
лише юридично поновити своє порушене право, позивачі-орендодавці намагаються використовуючи формулювання, характерні для вимог речово-правової
природи.
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Практика господарських судів засвідчує, що судові установи з розумінням
ставляться до зазначеної вище проблеми. Аналізуючи останні судові рішення Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ), видається, що відносний вихід
із ситуації, що склалася (але лише у випадках, коли об’єктом оренди є нерухоме
майно) знайдено у заявленні орендодавцем до орендаря позовної вимоги про виселення із займаних приміщень після припинення договору оренди. Вимога про
виселення, на відміну від інших зобов’язально-правових вимог, не передбачає зобов’язання боржника особисто вчинити певні дії, а отже, її виконання не
здійснюється в порядку ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження».
Раніше господарськими судами висловлювалася позиція, згідно якої «такий
спосіб захисту як «виселення» передбачений Житловим кодексом України, і стосується він лише жилих приміщень (ст.ст.109-117,157 ЖК України) та правовідносин, однією із сторін яких є виключно фізичні особи12. Згодом ВГСУ розглянув позовну вимогу про виселення в якості речово-правового способу захисту
порушеного права13 (у відповідних справах договори оренди були визначені як
нікчемні або неукладені, отже договірних відносин між сторонами не існувало).
Натомість в інших постановах ВГСУ була висловлена правова позиція, згідно
якої виселення є способом виконання обов’язку в натурі14. Варто зазначити, що
даний правовий підхід розділяють і російські науковці М. І. Брагінський та В. В.
Вітрянський15.
З метою уникнення випадку відмови в позові з підстави «невірного обрання
засобу захисту» поширеними стали позови орендодавців про «витребування майна з чужого незаконного володіння, виселення та зобов'язання звільнити і повернути майно», тобто з поєднанням всіх можливих видів позовних вимог. Такі позови задовольняються частково – в частині виселення та зобов’язання звільнити
майно. В частині витребування майна суди відмовляють в задоволення позовних
вимог, з огляду на те, що «такі вимоги ґрунтуються на невиконанні відповідачем
договірного зобов'язання щодо повернення орендованого майна у зв'язку з припиненням дії договору оренди, а віндикаційний позов може бути пред'явлений лише
у разі відсутності між позивачем та відповідачем зобов'язальних правовідносин»16. Отже, витребування не розцінюється судами як зобов’язально-правовий
засіб захисту на підставі ст. 620 ЦК України.
В якості виключення варто зазначити про судові рішення у справі №
12/114/2011/5003, позовні вимоги у якій були сформульовані як «витребувати та
зобов’язати повернути майно». Задовольняючи позовні вимоги повністю, Господарський суд Вінницької області встановив: «Оскільки відповідач не виконав своє
зобов’язання щодо повернення орендованого обладнання, договір оренди
закінчив свою дію і володіння майном з боку відповідача на даний час є неправомірним, суд вважає, що позовні вимоги про витребування майна на підставі ст.
387 ЦК України підлягають задоволенню»17. Із зазначеним висновком погодилися суди апеляційної18 та касаційної19 інстанцій.
З точки зору ефективності захисту правопорядку, було би доцільно у спорах з
приводу повернення майна власнику після припинення договору оренди визначати пріоритетним доказування відсутності підстав до тримання майна відповідачем (як це, зокрема, було зроблено судами у справі № 12/114/2011/5003), в той час
як за встановлення таких обставин порушене право позивача має підлягати поновленню у способи не заборонені законом безвідносно правової природи конкретного способу, обраного позивачем.
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На підставі викладеного можна зробити наступні висновки. В сучасній українській правовій системі право орендодавця на витребування у орендаря орендованого майна після припинення договору оренди є законодавчо закріпленим і
судовий захист такого права передбачений загальними положеннями про захист
права власності (або про захист володіння, якщо орендодавець не є власником) та
спеціальними нормами матеріального права про необхідність виконання зобов’язання в натурі. За умов конкуренції речово-правових та зобов’язально-правових засобів вибір орендодавця у випадку зазначеної недобросовісності орендаря має зупинятися на останніх. Разом з тим, недолік законодавчої бази вбачається
у відсутності механізму ефективного виконання судових рішень про зобов’язання повернути майно з оренди, що спонукає власників майна уникати відповідних
формулювань позовних вимог.
В даній ситуації вбачається, що способи захисту зобов'язальної природи, якто виконання обов'язку в натурі, охоплюють широке коло конкретних дій, в т.ч.
виселення, звільнення приміщення, передачу речі та навіть її витребування. З огляду на те, що примусовий спосіб повернення майна з оренди в нашій державі є
розповсюдженим, а існуючі в цьому аспекті проблеми правозастосування опосередковано «заохочують» недобросовісне володіння і користування орендарем
об’єктом оренди після припинення відповідного договору, є доцільним визначити
позицію судової влади відповідними роз'ясненнями Пленуму Вищого господарського суду України, як таку, що найбільше відповідає засадам сучасного господарсько-правового регулювання орендних відносин і завданням господарського
судочинства.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕКИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Розглянуто сучасний стан розробки вітчизняної законодавчої бази у сфері іпотечних правовідносин, предметом яких виступають земельні ділянки. Досліджуються правові проблеми надання в іпотеку земель різного цільового призначення. Зроблено висновки, що вирішення актуальних проблем іпотеки земельних ділянок тісно пов’язане з вдосконаленням законодавчої бази. Низка нормативно-правових актів, що регулюють іпотечні правовідносини, потребують відповідних змін та доповнень.
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базы в сфере ипотечных правоотношений, предметом которых выступают земельные
участки. Исследуются правовые проблемы предоставления в ипотеку земель различного целевого назначения. Сделаны выводы, что решение актуальных проблем ипотеки
земельных участков тесно связано с усовершенствованием законодательной базы. Ряд
нормативно-правовых актов, регулирующих ипотечные правоотношения требуют соответствующих изменений и дополнений.
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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 relationships, 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 governing the mortgage legal require appropriate amendments.
Key words: mortgages, mortgage relationship

Іпотека – правовий інститут, що застосовується в усіх правових системах як
важливий інструмент ефективного розподілу власності, надійний засіб захисту
інтересів кредиторів. Заставні операції із земельними ділянками та іншим нерухомим майном поширені в усіх країнах з розвинутою ринковою економікою.
Згідно із Законом «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р.1 іпотека – вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і
користуванні іпотекодавця, відповідно до якого іпотекодержатель має право в разі
невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника.
Одним з поширених видів забезпечення зобов’язань є іпотека земельних ділянок. В Україні цей вид забезпечення зобов’язання не набув широкого застосування. Причин тому декілька: з однієї сторони, неоднозначний правовий підхід до земельної іпотеки, з іншої – обмеження на законодавчому рівні земельного обороту
ділянок сільськогосподарського призначення.
Стан земельної іпотеки в Україні на сьогодні має наступні особливості.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про іпотеку»2, земельна ділянка може бути предметом іпотеки, якщо вона підпадає під визначення:
– нерухоме майно, що належить іпотекодавцю на праві власності або на праві
господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне
підприємство, установа чи організація, зареєстроване у встановленому законом
порядку як окремий виділений у натурі об'єкт, який може бути відчужений і на
нього відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;
– частина об'єкту нерухомого майна після її виділення в натурі і реєстрації
права власності на неї, як на окремий об'єкт нерухомості;
– інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення
іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому;
– право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи
користувачу право будувати, володіти та відчужувати об'єкт нерухомого майна.
Статтею 133 Земельного кодексу України3 передбачено, що у заставу можуть
передаватися земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності,
якщо інше не встановлено законом, а також права на них – право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою
для забудови (суперфіцій), якщо інше не передбачено законом.
Умовами передачі у заставу земельної ділянки або права на неї є:
– присвоєння земельній ділянці кадастрового номера в порядку, визначеному
законом та виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою;
– земельна ділянка, що перебуває у спільній власності (або право спільної
оренди земельної ділянки), може бути передана (передано) у заставу за згодою
всіх співвласників (співорендарів);
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– земельна ділянка, що передається в іпотеку не повинна бути об’єктом державної або комунальної власності, що не підлягає приватизації;
– заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення
та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише банки.
Особливості надання в іпотеку земельної ділянки передбачені у ст. 15 Закону
України «Про іпотеку», в якій, зокрема, йдеться про те, що заборони та обмеження щодо відчуження і цільового використання земельних ділянок, встановлені Земельним кодексом України, є чинними при їх іпотеці.
На сьогодні, відповідно до пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України4, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається: купівля-продаж
або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та
юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для
суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам – учасникам угод про розподіл
продукції для здійснення діяльності за такими угодами.
Таким чином, на даний час укладання кредитного договору під заставу земельної ділянки сільськогосподарського призначення неможливе. Це зумовлено
тим, що застава землі під одержаний кредит має передбачити можливість погашення неповерненого кредиту шляхом продажу заставленої земельної ділянки.
На практиці умов для цього немає, тому що на відчуження земель сільськогосподарського призначення накладено мораторій.
До вказаних обмежень додається відсутність функціонування Державного земельного банку, який згідно Земельного кодексу України є єдиним можливим заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Рішення про створення цієї установи було задекларовано в постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 року № 609, яка передбачає створення
публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк»5. Але поки що
триває лише процес його створення і фактично свої безпосередні функції він не
виконує.
Отже, на даний час можливість банків виступати заставодержателями земельних ділянок є, поки що, потенційно можливою, а не реальною.
До того ж банки-нерезиденти, а також банки, що мають у складі своїх засновників іноземних фізичних або юридичних осіб, обмежені у придбанні у власність
земельної ділянки, переданої в іпотеку. Дані обмеження встановлені частиною 2
статті 82 Земельного Кодексу України і стосуються прав іноземних юридичних
осіб на придбання у власність тільки земельних ділянок несільськогосподарського призначення та виключно у таких випадках: а) у межах населених пунктів у
разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених
пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. Перераховані обмеження не
дозволяють банкам-нерезидентам бути повноправними учасниками іпотечних земельних відносин.
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Згідно Закону України «Про іпотеку» предметом іпотеки є нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі
об'єкт права власності, якщо інше не встановлено цим Законом. Фактично, без
відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та отримання державного акту на земельну ділянку, права на земельну частку (пай) як об'єкта нерухомості не існує. Як відомо, наданий час більшість земельних ділянок (паїв), особливо це стосується віддалених від столиці та інших великих міст регіонів, є такими, що не виділені в натурі. Власники таких земельних ділянок мають державні
акти на землю, але на місцевості вона не виділена.
В разі не виділення земельної частки (паю) в натурі на місцевості, віднесення
її до предмета іпотеки можливе хіба, що в силу ч. 2 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», якою визначено, що предметом іпотеки також може бути інше нерухоме
майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за
умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним
у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Відповідна норма
міститься і в статті 576 Цивільного кодексу України6. Разом з тим, законодавець у
цих нормах не пропонує вичерпного переліку об'єктів нерухомості, які можуть
перейти в іпотеку, не будучи власністю іпотекодавця. Крім того, статтею 15 Закону України «Про іпотеку» визначено, що іпотека земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до цього ж закону. Тому,
логічно буде припустити, що в іпотеку може бути передано земельну ділянку, яка
перейде у власність іпотекодавця лише після укладення договору іпотеки. Однак
такий підхід суперечить статті 133 Земельного кодексу України, в якій зазначено,
що в заставу можуть передаватися тільки ті земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності. Будь-яких винятків чи роз’яснень
з цього питання стаття 133 не містить. Однак, спірність в питанні іпотеки земельної ділянки, а також у можливості передачі в іпотеку земельної ділянки його майбутнім (потенційним) власником, не єдині протиріччя.
Врегулювання потребують розбіжності у нормах Цивільного та Земельного
кодексів, що передбачають перехід права власності на земельну ділянку на якій
розташовано предмет іпотеки. Згідно зі статтею 120 Земельного Кодексу України,
при переході права власності на будівлю або споруду (у нашому випадку – при
зверненні стягнення на предмет іпотеки) право власності на земельну ділянку або
її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод. Таким чином, Земельним Кодексом України не передбачений автоматичний перехід до іпотекодержателя права власності на землю у разі зверненні стягнення на предмет іпотеки –
будівлю або споруду. Більш того, законодавець наділив іпотекодержателя лише
правом на отримання такої землі у власність. А реалізація цього права безпосередньо залежить від волі сторін: укладати чи ні відповідний договір. Стаття 120
Земельного кодексу України передбачає лише можливість отримання землі у
власність, але це не означає, що земля обов'язково повинна перейти у власність.
У іпотекодержателя при переході до нього права власності на закладену нерухомість з'являється вибір: укласти договір на придбання землі у власність або ж
користуватися нею на підставі договору оренди. Можна зробити висновок, що
згідно Земельного кодексу України, в разі звернення стягненні на предмет іпотеки будівлю чи споруду, право власності на земельну ділянку у іпотекодержателя
не виникає автоматично (оскільки земля і будівля – це різні об'єкти власності), а
може набуватися на підставі договорів.
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Позиція Цивільного Кодексу України і Закону України «Про іпотеку» з цього
питання дещо відрізняється. Так, у пункті 4 статті 6 Закону зазначається, що у разі
передачі в іпотеку будівлі чи споруди іпотека також поширюється на належну іпотекодавцю на праві власності земельну ділянку або на її частину, на якій розташована відповідна будівля або споруда і яка необхідна для використання цієї будівлі
або споруди за цільовим призначенням. Таким чином, в даному випадку мова йде
про те, що при зверненні стягнення на предмет іпотеки право власності на землю
переходить до нового власника будівлі або споруди автоматично, а будівля (споруда) і земля виступають нероздільним об'єктом нерухомості. Крім того, статтею
чітко не обумовлені межі земельної ділянки. З її норм випливає, що це може бути
як вся земельна ділянка, так і та її частина, на якій безпосередньо знаходиться
будівля або споруда. Практично аналогічна норма міститься у статті 377
Цивільного кодексу України. В ній зазначено, що до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду (у нашому випадку – при зверненні стягнення
на предмет іпотеки), переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, однак розміри цієї ділянки встановлюються договором. Виходить, що цивільне законодавство відходить від принципу поділу землі і нерухомості, яка на ній розташована. Тому, в разі переходу права власності на один з цих
об'єктів право власності буде автоматично переходити і на інший. Проте, такий
підхід суперечить чинному Земельному Кодексу України.
Досить неоднозначним з точки зору практичного застосування є положення ч.
10 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», згідно з яким «…предметом іпотеки може
бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи
користувачу право будувати, володіти та відчужувати об'єкт нерухомого майна»,
та ототожнення такого права з нерухомим майном. Закон України «Про іпотеку»
на сьогодні фактично не містить ефективного механізму реалізації зазначеного
варіанта забезпечення виконання зобов’язання. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оренду землі»7 оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для
проведення підприємницької та інших видів діяльності. Тобто оренда – це певне
право орендаря на володіння та користування. Згідно із ст. 675 Цивільного кодексу та ст. 4 Закону України «Про заставу» 8 предметом застави можуть бути майнові права, які можуть бути відчужені заставодавцем і на які може бути звернене
стягнення. Закон України «Про іпотеку» жодних особливостей для передачі «права оренди» в іпотеку не встановлює, натомість прирівнює це право до нерухомості. Однак ототожнювати «право оренди» з об’єктом нерухомості, та застосовувати до нього аналогічні правила на практиці є не можливим.
Не врегульованим є питання підземних об’єктів, таких наприклад як підземний паркінг, погріб. Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, земельна
ділянка як об'єкт права власності, а отже й іпотеки – це частина земельної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними
щодо неї правами. При цьому право власності на земельну ділянку поширюється
в її межах на поверхневий шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які знаходяться на цій земельній ділянці. Право власності на земельну
ділянку поширюється на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки
на висоту і частину, необхідні для зведення житлових, виробничих та ін. будівель.
З наведеного можна зробити висновок, що, відповідно до п. З ст. 79 Земельного
кодексу України підземні об'єкти не можуть бути предметом іпотеки. Таким чи-
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ном, погріб чи підземний паркінг під законодавче визначення «нерухомості» не
підпадають, а значить, не можуть бути предметом іпотеки.
Відповідно до вимог чинного законодавства об'єктом права власності фізичних осіб, а отже, і предметом іпотеки можуть бути лише ті земельні ділянки, приватизація яких не заборонена Земельним кодексом України.
У першу чергу це земельні ділянки, що приватизуються громадянами для
будівництва і обслуговування житлового будинку, ведення особистого сільського
господарства, дачного і гаражного будівництва.
У власності громадян можуть бути земельні ділянки для ведення фермерського господарства, а також для здійснення підприємницької діяльності, не пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом.
Об'єктом права власності юридичних осіб можуть бути такі земельні ділянки:
– призначені для товарного сільськогосподарського виробництва;
– які знаходяться під об'єктами нерухомого майна, що є власністю покупців
цих ділянок і перебувають у користуванні (в тому числі на умовах оренди) юридичних і фізичних осіб;
– земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна громадян і
юридичних осіб, що не мають юридично оформлених документів на право користування такими земельними ділянками;
– вільні від забудови земельні ділянки, право власності на які набуваєгься на
конкурентних-засадах;
– земельні ділянки під об'єктами незавершеного будівництва.
Ще одна проблема при іпотеці земельної ділянки пов'язана з її цільовим призначенням. Цільове призначення земельної ділянки – це встановлені законодавством і конкретизовані відповідними органами влади допустимі межі використання
земельної ділянки громадянами та юридичними особами. Цільове призначення
земельної ділянки може істотно вплинути на можливість її використання як гарантування виконання зобов'язання іпотекодавця, так і на можливість реалізації
земельної ділянки для задоволення вимог кредиторів9.
По-перше, якщо земельна ділянка, яка знаходиться в іпотеці, належить до земель сільськогосподарського призначення, то відповідно до ст. 133 Земельного
кодексу України іпотекодержателем такої земельної ділянки може бути лише
банк, який має ліцензію на здійснення іпотечних операцій. У випадку звернення
стягнення на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, банк, як іпотекодержатель, не зможе отримати її у свою власність з метою виконання іпотекодавцем основного зобов'язання. Відповідно до ст. 130 Земельного кодексу України набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути лише громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або
досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного
сільськогосподарського виробництва, та юридичні особи України, установчими
документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
Більше того, банк як іпотекодержатель не зможе вимагати продажу земельної
ділянки сільськогосподарського призначення як предмета іпотеки без урахування
переважного права на придбання таких земель у власність, відповідно до ст. 130
Земельного кодексу України. Таке переважне право мають громадяни України, які
постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється
продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.
Якщо за цільовим призначенням передана в іпотеку земельна ділянка віднесена до таких, які відповідно до земельного законодавства можуть перебувати лише
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у власності громадян, то у випадку звернення стягнення на таку ділянку як на
предмет іпотеки, вона може бути відчужена лише громадянам, а не юридичній
особі.
До земельних ділянок, які можуть перебувати лише у власності громадян, належать ділянки, цільовим призначенням яких є:
– будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків та господарських споруд (присадибна земельна ділянка); дачна земельна ділянка; земельна ділянка в садовому товаристві;
– земельна ділянка для ведення особистого сільського господарства.
І навпаки, передані в іпотеку земельні ділянки, призначені для підприємницької діяльності, не можуть бути продані громадянам, які не зареєстровані як
суб'єкти підприємницької діяльності.
Але згідно діючого законодавства, цільове призначення можна змінити.
Зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється сільськими, селищними, міськими радами, районними держадміністраціями. У ринкових умовах таке законодавче закріплення є фактором, який, безумовно, стримує вільний
ринковий обіг земельних ділянок, оскільки комерційні банки не наділені правом
змінювати цільове призначення земельних ділянок. І впевненості, що їхні клопотання з цього питання будуть розглянуті позитивно, коли земля перейде у їхню
власність, немає. При цьому ризики банків можуть бути надзвичайно великими,
оскільки звернути стягнення на таку земельну ділянку і відчужити її у подальшому, без зміни цільового призначення, практично неможливо10.
Слід звернути увагу і на те, що на сьогодні в країні практично не створена
відповідна інфраструктура, спрямована на забезпечення реалізації земельних
ділянок, які є предметом іпотеки. Практично не має практики експертної оцінки
іпотеки земельних ділянок. Організація проведення прилюдних торгів земельними ділянками, що перебувають в іпотеці практично не визначена.
Ці та інші недоліки та проблеми, безумовно, створюють перепони для кредитування під заставу землі.
Вирішення найбільш актуальних проблем земельної іпотеки тісно пов’язане з
вдосконаленням законодавчої бази. Для розвитку і повноцінного функціонування
земельних іпотечних відносин важливо як найшвидше вирішити порушені проблеми на законодавчому рівні. Вкрай необхідним є вжиття заходів щодо: розгляду можливостей дострокового скасування обмежень права розпорядження земельною власністю; розроблення власних схем довгострокового кредитування
під заставу землі; завершення формування законодавчої бази стосовно запровадження ринку земель в Україні.
1. Закон України «Про іпотеку»: 05.06.2003 р. №898-IV за станом на 21 червня 2010
року / Верховна Рада України. – К.:Парламент. Вид.-во, 2010. – 36 с. 2. Там само. 3.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР України. – 2002. – № 3-4. 4. Там само. 5. Про створення Державного земельного банку: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний Вісник України. – 2012. –-№50.– С. 504. 6. Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 р., № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461. 7. Про
оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 46. – Ст. 280. 8. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. –1992. – № 47. –Ст. 642. 9. Берегуля О.
Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення /
О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 10. – С. 46-48. 10. Марченко В.М. Іпотека – аналіз, коментарі, практика застосування / Марченко В.М. – X.,
2006. – С. 554.

Розділ 6
ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних особливостей правового регулювання податкової звітності та податкової декларації і співвідношенню
цих понять. На підставі порівняльного аналізу правового статусу податкової декларації, пропонується визначення податкової декларації як нормативно закріпленої форми обов’язкового документу платника податку, що подається до уповноваженого органу з метою узгодження податкового зобов’язання у визначені законом строки.
Ключові слова. аодаткова звітність, податкова декларація, правове регулювання.
Стародуб Д.М. Правовой статус налоговой декларации: сравнительный аспект
Статья посвящена исследованию теоретических и практических особенностей
правового регулирования налоговой отчетности и налоговой декларации, и соотношению этих понятий. На основании сравнительного анализа правового статуса налоговой декларации, предлагается опредиление налоговой декларации как нормативно утвержденной формы обязательного документа налогоплательщика, который предоставляется уполномоченному органу с целью согласования налогового обязательства в
определенные законом строки.
Ключевые слова: налоговая отчетность, налоговая декларация, правовое регулирование.
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 розвиток подій в економічній сфері та дещо стриманий розвиток в
соціальній сфері нашої держави не може залишитися не поміченим з боку правового регулювання. Реформування системи оподаткування відбувається на грунті
економічної кризи, що неодмінно потребує мобілізації всіх ресурсів та забезпе© СТАРОДУБ Дмитро Миколайович – молодший науковий співробітник Науководослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
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чення заходів для покращення становища платників податків. Пошук нових баз
оподаткування потребує отримання максимальної кількості інформації про те разом з тим і цінності та економічності її отримання. Одним із засобів отримання
інформації з метою оподаткування є податкова декларація.
Поняття податкової декларації досить сильно еволюціонувало в напрямку
збільшення його змісту. Так з простої заяви в якій платник податку за власним бажанням повідомляв про свої доходи, вона стала документом встановленої законом форми, обов’язковим до подання податковим органам та одночасно правовим
явищем, що має властивості юридичного факту, тобто на підставі податкової декларації виникає, змінюється та припиняється обов’язок сплати податку. За допомогою податкової декларації визначається не лише об’єкт оподаткування, а й
можливість отримання податкових пільг, відшкодування ПДВ, звільнення від
сплати авансового внеску з податку на прибуток.
Правове регулювання статусу податкової декларації потребує детального
дослідження, як один із ефективних способів закріплення податкових правовідносин, що в певному сенсі зумовлює виникнення демократичних відносин
між державою та громадянином, є одночасно засвідченням волі платника податків і фіксацією обов’язку держави перед громадянами.
Досвід України, поки що, є недостатнім для раціонального впливу на найцікавішу, для суспільства сферу правовідносин – оподаткування. Актуальним для
вітчизняного законодавця є дослідження норм, що вже діють в країнах зі схожими вихідними проблемами правового регулювання. Такими країнами безсумнівно
є країни пострадянського простору, зокрема, Казахстану, Білорусії та Російської
федерації та інших країн учасниць Союзу Незалежних Держав (далі СНД).
Дослідження теоретичних та практичних питань правового регулювання податкової звітності висвітлені в працях як вітчизняних так і закордонних фахівців
права М.П. Кучерявенка, І.Є. Криницького, К.І. Швабія, И.И. Кучерова, Д.В. Винницького, Е.В Порохова, С.В. Шахова, Т.О. Проценка, О.А. Лукашева. Проте, податковій декларації, як основному елементу правового регулювання податкової
звітності, не було приділено достатньої уваги, що і стало причиною нашого
дослідження.
Обов’язок сплачувати податки, як моральний так і матеріальний, покладено
на громадян Конституцією Казахстану ст. 35, Білорусії ст.56, Російської федерації
ст.57, Азербайджану ст.73, Таджикистану ст.43, і тільки Конституцією України в
другому абзаці статті 67, конкретизовано, що усі громадяни щорічно подають до
податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та
доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом1. Таким чином нормою
прямої дії визначається обов’язковість подання декларації всіма громадянами, орган до якого подається, дані які вона повинна містити, та період за який подається.
Податкова декларація належить до документів податкової звітності. Науковці
на сучасному етапі розглядають податкову звітність як матеріальне та процесуальне явище. З точки зору матеріального права «податкова звітність» – це документ платника податків, який включає розрахунки, податкові декларації по кожному виду податку та іншого обов’язкового платежу, додатки до розрахунків і податкових декларацій, які складаються за затвердженими відповідними формами2.
Таке визначення характеризує звітність лише як форму документа, що його платник подає до органу податкової служби, відповідно до встановленого законом
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обов’язку. Схожої думки дотримуються Кужельний М.В., та Єфіменко Т.І., які
розглядають податкову звітність як сукупність звітних документів (декларацій,
розрахунків, довідок, звітів, відомостей тощо), які подаються платниками податків до державних податкових органів у терміни, встановлені законодавством3.
О. Ногіна стверджує, що податкова звітність є єдиною системою даних (показників) про об'єкти оподаткування, про строки і суми сплачених податків і
зборів, податкових пільг та інших даних, пов'язаних із обрахуванням і сплатою
податків і зборів, яка представляється платником (податковим агентом або платником збору) податків до податкових органів у вигляді належним чином заповнених за встановленими формами документів4.
З точки зору прихильників податкового процесу, податкова звітність – це сукупність дій платника податків (або особи що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення та подання документів установленої форми, які
містять результати діяльності платника податку, його майновий стан, і фіксують
процес нарахування податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету5. Такої
думки дотримуються М.П. Кучерявенко, І.Є. Криницький, Гега П.Т. Це визначення детально розкриває поняття податкової звітності, як динамічне явище, що окреслює різні процедури пов’язані з виконанням обов’язку подання податкової
звітності.
Така різниця поглядів зазвичай знаходить своє відображення в нормативноправових актах з питань оподаткування, про те незмінними є основні принципи
системи оподаткування, що дозволяє встановлювати певні закономірності і в побудові податкових декларацій.
Податкова звітність має свої принципи побудови, що знаходять своє вираження в процедурах та документах. Відповідно можливо виділити загальні та
спеціальні принципи податкової звітності. До загальних належать базові для системи оподаткування принципи законності, загальності, зручності, рівності, справедливості, економічності, нейтральності, стабільності, презумпції правомірності
дій платника податків, об’єктивності. Спеціальні принципи пов’язані зі змістом
податку, методикою його обрахування та сплати. Такими принципами є принцип
декларування податкового обов’язку, принцип сплати податку через податкових
агентів чи особисто, принципи послідовності, принцип відповідності та обґрунтованості даних. Це є не повний перелік принципів податкової звітності, що зумовлюються особливо стями підходу до визначення податкової звітності
національними законодавствами країн СНД.
На практиці поняття «податкова звітність» та «податкова декларація» можуть
визначатися як майже тотожні поняття, при цьому більш широкий термін «податкова звітність» замінюється визначенням «податкова декларація».
Вітчизняний законодавець не дає визначення «податкової звітності» як окремого поняття, натомість Глава 2 Податкового кодексу України носить назву «Податкова звітність», а п. 46.1. ст. 46 дає наступне визначення: податкова декларація,
розрахунок – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування
та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку6 . Таким чином об’єднано визначення
податкова декларація та розрахунок.
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Податкове законодавство Республіки Казахстан дає визначення податкової
звітності як документу платника податків (податкового агента), наданий в органи
податкової служби у відповідності з порядком, встановленим цим кодексом, який
містить дані про платника податків, про об’єкти оподаткування і (або) об’єкти
пов’язані з оподаткуванням, а також про обрахування податкових зобов’язань,
обов’язкових пенсійних внесків та соціальних відрахувань7. За цією ж статтею
визначається, що до податкової звітності належить податкова декларація та розрахунок.
Відповідно до статті 85 Податкового кодексу Киргизстану податкова звітність
є письмовим або електронним документом платника податків поданим до податкового органу у відповідності з порядком встановленим Кодексом, який містить
інформацію про розміри податкового зобов’язання а також дані необхідні для визначення податкового зобов’язання8. Так законодавець Киргизстану фіксує можливість подання податкової звітності в електронному вигляді, про те поняття податкової декларації відноситься до підзаконних нормативних актів з приводу
встановлення форми звітності.
Поняття податкової звітності відсутнє в податковому кодексі Російської Федерації, про те виділено розділ «Податкова декларація і контроль» в ст.80 якого визначається поняття податкової декларації та розрахунку9. Також це визначення
відсутнє і в податковому кодексі Республіки Білорусь.
В силу теоретичних чи практичних причин законодавством не всіх країн учасниць СНД дається визначення «податкова звітність». Очевидним є те, що поняття «податкової декларації» закономірно асоціюється з податковою звітністю, як
документом що найкраще відображає її зміст та принципи, а тому ці два визначення на практиці є майже тотожними (див. табл. 1).
Хоча поняття є схожими в нормативно-правових актах, та не слід забувати, що
податкова звітність є набагато ширшим поняттям, що включає в себе як один з
елементів і податкову декларацію. Найбільш детальний перелік документів податкової звітності на теренах СНД закріплено в новому Податковому кодексі Таджикистану прийнятому 17.09.2012 року. Так згідно п.2 ст. 50 ПК Таджикистану
податкова звітність складається з11:
– податкових декларацій, розрахунків, відомостей, підлягаючих складанню
платником податків по кожному виду податку;
– заяв про взяття на облік або переході на інший податковий режим;
– заяв про взяття на облік як платників ПДВ;
– заяв на застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування та
інших міжнародних правових актів, пов’язаних з питаннями оподаткування;
– річної бухгалтерської звітності, матеріалів проведених аудиторських перевірок платника податків, передбачених стандартами аудиту;
– Статуту юридичної особи, положення філії або представництва юридичної
особи, в тому числі рішення про їх зміну;
– відомості про відокремлені підрозділи;
– Копії рішення про ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, або про
банкрутство;
– відомості про відкриття рахунків в кредитних організаціях;
– відомості про зовнішньоекономічну діяльність;
– відомості про отримання ліцензії на здійснення окремих видів діяльності;
– відомостей про отримання сертифіката на землекористування і (або) іншого
документу, що надає право на користування землею;
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Таблиця 1. (таблиця складена автором10)
Ст. 43
Податковий кодекс
Республіки
Узбекистан

ч.1 ст.80
Налоговый кодекс
Российской
Федерации

ч.1 ст. 63
Налоговый кодекс
Республики
Беларусь

ч.1 ст. 50
Налоговый кодекс
Республики
Таджикистан

Налоговая отчетность – документ налогоплательщика, который включает в себя расчеты и налоговые декларации по каждому виду налога и другого обязательного платежа или по выплаченным доходам, а также приложения к расчетам и налоговым
декларациям, составляется по форме, утверждаемой Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан.
1. Налоговая декларация представляет собой письменное
заявление или заявление, составленное в электронной форме и
переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов,
о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Налоговой декларацией (расчетом) признается письменное
заявление плательщика (иного обязанного лица) на бланке установленной формы о полученных доходах и об осуществленных
расходах, источниках доходов, о налоговых льготах и об исчисленной сумме налога, сбора (пошлины) и (или) о других данных, необходимых для исчисления и уплаты налога, сбора (пошлины).
Налоговая отчетность представляет собой документацию,
которая включает в себя заявления, расчеты и декларации по налогооблагаемым режимам, каждому виду налога или по выплаченным доходам, а также приложения к расчетам и налоговым
декларациям, составляемые в установленном порядке.

– іншої документації, що підлягає складанню та поданню в органи податкової
служби.
А.В. Бризгалін виходячи з визначення податкової звітності як сукупності податкових документів виділяє чотири групи податкових документів12:
– розрахунково-декларативна документація;
– довідкова документація;
– облікова документація;
– податкові повідомлення;
О. А. Ногіна за функціональним призначенням виділяє: декларації; документи, що визначають і корегують нарахування податку; податкові повідомлення вимоги13.
Так ми бачимо, що податкова звітність являє собою систему інформаційних,
правовстановлюючих та правовідновлюючих документів необхідних для оцінки
результативності діяльності податкових органів та суб’єктів господарювання,
правильності нарахування податків.
Податкова декларація, як документ, має свою конкретно визначену форму, що
залежить від податку, систему даних необхідну для заповнення, додатки, що є
невід’ємною частиною податкової декларації, строки подання, порядок заповнен-
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ня та подання до податкових органів. Податкова декларація зазвичай містить перелік всіх основних даних необхідних для обчислення та нарахування податку.
Окремо слід зазначити, що податкова декларація та розрахунок є різними документами та мають своє призначення та виокремленні як такі в податковому законодавстві країн СНД. Так, ПК РФ містить окремі визначення для декларації,
розрахунку авансового платежу та розрахунку збору. Основною відмінною рисою
у визначенні декларації визначається інформація про доходи та витрати, тоді як
розрахунок фіксує лише певний аспект, наприклад, нарахування доходу на користь платника податку та суми утримання з нього податку (розрахунок за формою 1ДФ).
П.1.4 інструкції по заповненню податкової декларації на доходи фізичних осіб
РФ передбачено, що податкова декларація на доходи фізичних осіб заповнюється
на підставі показників, що беруться із довідок про доходи і утримані суми податків, видані податковими агентами на вимогу платника податків, розрахункових, платіжних та інших документів наявних у платника податку, а також здійснених на підставі вказаних документів розрахунків14. Дане положення присутнє також в порядку заповнення податкових декларацій інших країн СНД, що дозволяє
стверджувати про значний вміст інформації та дотримання принципу обґрунтованості при заповненні декларації.
Таким чином, можемо констатувати, що в податковому законодавстві країн
СНД не має єдиного підходу щодо визначення понять «податкова звітність» та
«податкова декларація». Про те однозначно можемо теоретично визначити друге
поняття вужчим за своїм змістом та значенням, так як податкова звітність є поняттям більш динамічним та характеризує сукупність процедур пов’язаних з низкою
звітних документів. Про те на практиці ці поняття ототожнюються, що на нашу
думку, не є помилковим а лише виходить із змісту податкової звітності, яка формується на підставі загальних принципів системи оподаткування країн СНД. На
підставі вищесказаного можемо запропонувати наступне визначення поняття «податкової декларації», – нормативно закріпленої форми, обов’язкового документу
платника податку, що подається до уповноваженого органу з метою узгодження
податкового зобов’язання у визначені законом строки.
Правовий статус податкової декларації визначається наступним чином:
– визначена Кодексом, тобто нормативно закріплена.
– встановлено обов’язкові реквізити податкової декларації;
– має додатки та розрахунки, що є невід’ємною частиною декларації;
– не вважатиметься податковою декларацією документ що не відповідає нормативно встановленим вимогам щодо реквізитів та подання;
– форма встановлена уповноваженим органом – Міністерством доходів і
зборів України, та обов’язково оприлюднюється;
– обов’язково приймається уповноваженим органом без попередньої перевірки;
– обов’язково завірений уповноваженими особами документ;
– подається особисто, чи через представника;
– заповнений в паперовому чи електронному вигляді документ;
– подається у встановлені законодавством строки;
– за не подання, невчасне подання податкової декларації застосовується
відповідальність;
– дані декларації є підставою для сплати податків, застосування пільг та у разі
виявлення порушень – застосування санкцій.
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

УДК 349.6 + 346.34
В. А. ЗУЄВ

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Дослідженню окремі питання реалізації в Україні державно-приватного партнерства. Простежено сфери та можливості застосування державно-приватного партнерства в екологічній сфері. Проаналізовано проблеми реалізації Закону України «Про
державно-приватне партнерство» в сфері поводження з відходами. Проаналізовано
перспективи розширення державно-приватного партнерства в сфері поводження з
відходами та запропоновано зміни до законодавства. Розглянуто перспективи фінансування проектів державно-приватного партнерства в рамках реалізації економічного
механізму охорони навколишнього природного середовища.
Ключові слова: відходи, поводження з відходами, державно-приватне партнерство, економічний механізм охорони навколишнього природного середовища.
Зуев В.А. Правовые проблемы обеспечения государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами
Исследованы отдельные вопросы связанные с реализацией в Украине государственно-частного партнерства. Проанализированы сферы и возможности применения государственно-частного партнерства в экологической сфере. Рассмотрены проблемы реализации Закона Украины «О государственно-частном партнерстве» в сфере обращения с отходами. Проанализированы перспективы расширения государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами и предложены изменения в законодательство. Рассмотрены перспективы финансирования проектов государственно частного партнерства в рамках реализации экономического механизма охраны окружающей природной среды.
Ключевые слова: отходы, обращение с отходами, государственно-частное партнерство, экономический механизм охраны окружающей природной среды.
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 mechanism of environmental protection.

Прийняття в 2010 році Закону України «Про державно-приватне партнерство»
стало черговою спробою поєднати на взаємовигідних засадах господарські, інвестиційні, фінансові, управлінські та інші відносини в цілому ряді надзвичайно
важливих як з економічної так і соціальної точки галузей народного господарства. Разом з тим, за своїм характером зазначений закон є рамковим в цій сфері,
який встановлює загальні засади застосування цього партнерства та принципи
його реалізації. В такий спосіб ефективність реалізації державно-приватного
партнерства залежить від подальшої діяльності законодавця, органів влади,
суб’єктів господарювання, а також громадськості щодо їх здійснення в окремих
сферах господарювання.
Слід відмітити, що реалізація даного Закону має надзвичайно велике значення для регулювання екологічних та природноресурсових відносин, оскільки значна частина видів діяльності, в яких передбачається можливість реалізації державно-приватного партнерства, прямо або дотично лежить в сфері їх правового регулювання. Зокрема серед них можна виділити пошук, розвідку родовищ корисних
копалин та їх видобування; будівництво та/або експлуатація інфраструктурних
об’єктів; збір, очищення та розподілення води; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів тощо.
Зазначений Закон може органічно вписатись в ту концепцію переходу від переважно адміністративних до економічних важелів управління, яка вже тривалий
час з перемінним успіхом реалізується в екологічній сфері. Динамічність правотоворчих та правозастосовних процесів вимагає постійного аналізу відносин, що
складаються в тій чи іншій сфері та адекватного реагування на них. Одним з таких моментів, в контексті застосування згадуваного Закону, є питання ефективності державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами.
Зважаючи на вищевикладене, метою даної статті є проведення аналізу можливостей реалізації проектів державно-приватного партнерство в сфері поводження
з відходами, перспектив його розширення та формулювання на підставі такого
аналізу зміни до законодавства про державно-приватне партнерство. Крім того,
одним із завдань, яке вирішується статті є аналіз перспектив фінансування таких
проектів в рамках реалізації економічного механізму охорони навколишнього
природного середовища.
Необхідно зазначити, що питання державно-приватного партнерства, поводження з відходами та застосування економічних механізмів охорони навколишнього природного середовища вже були об’єктами дослідження цілого ряду вчених.
Так, комплексно питання державно-приватного партнерства, в тому числі і в екологічній сфері, досліджувались в роботах О.В. Шаповалової1. Питання поводження з окремими видами відходів комплексно або фрагментарно досліджувалось
Г.І. Балюк, Н.О. Максименцева, В.О. Юрескул2. Проблеми фінансування природоохоронних заходів та функціонування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища були об’єктом ґрунтовного дослідження проведеного В.В. Костицьким3. Разом з тим, зазначені дослідження, а також інші еколого-правові дослідження, що були проведені В.І. Андрейцевим, А.Г. Бобковою,
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А.П. Гетьманом, Н.Р Малишевою, Ю.С. Шемшученко не акцентуються на питаннях ефективності державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами, а лише створюють базис та методологічну базу дослідження цієї проблематики.
Прийняття Закону України «Про державно-приватне партнерство» повинно
було сприяти активізації діяльності в цій сфері спрямованої на ефективне
вирішення економічних проблем функціонування соціально-значущих об’єктів, а
також об’єктів,що мають важливе економічне значення, в умовах обмежених
фінансових можливостей. Наразі, ще рано говорити про його ефективність,
оскільки експертні оцінки в цій сфері є різними. Однак, відповідно до інформації
Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні на кінець червня (за 2
квартали 2013 року) у рамках державно-приватного партнерства (ДПП) розпочата реалізація 160 проектів. Вони реалізуються у різних сферах господарської
діяльності, зокрема, 71 проект стосується водопостачання (44% від укладених
угод), 32 – виробництва, транспортування і постачання тепла, 16 проектів –
будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (в тому числі морських
і річкових портів), 9 проектів реалізуються у сфері туризму, відпочинку, рекреації,
культури та спорту, ще 8 – у галузі геологорозвідки та видобування корисних копалин, 7 проектів направлені на оброблення відходів, по 3 реалізуються у сферах
охорони здоров'я та енергетики4. Таким, чином реалізація проектів відбувається
за всіма напрямками визначеними законом. При цьому основною формою
співробітництва між державним та приватним секторами залишається концесія.
Решта проектів державно-приватного партнерства реалізується на підставі договорів про спільну діяльність щодо об’єктів державної (комунальної) власності,
оренди, а також пайової участі.
Разом з тим, слід відмітити, що незважаючи на великий потенціал для
співробітництва питання державно-приватного співробітництва в поводження з
відходами не набули значного розвитку та складають невеличку частину укладених договорів. Причини такого ігнорування можуть ховатись в законодавстві. Так,
Законом України «Про державно-приватне партнерство» в статті 4 при визначенні
сфер застосування такого партнерство зазначено й таку як оброблення відходів5.
Фактично це є єдиною згадкою в законі, але наразі існує ризик щодо того, що саме в такій редакції ефективність такого партнерства може бути мінімальною.
Для демонстрації цього необхідно звернутись до основного закону, який регулює питання поводження з відходами. В преамбулі Закону України «Про відходи»
зазначено, що: «Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади
діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення
відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням,
утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України»6. Далі в статті 1 при роз’ясненні застосування окремих термінів зазначається, що «оброблення (перероблення) відходів –
здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних,
хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення».
Таким чином, з не зовсім зрозумілих міркувань в Законі України «Про державно-приватне партнерство» відкинуто цілий ряд складових поводження з відходами таких, як їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення чим в значній мірі звужено можливості його
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застосування в цій сфері. Чи є така ситуація випадковою, чи це було зроблено
умисно в процесі правового регулювання державно-приватного партнерства є не
зовсім зрозумілим, але враховуючи те, що державні органи можуть діяти лише в
межах і спосіб прямо встановлений законами, таке обмеження вбачається необґрунтованим.
Подібне обмеження міститься й в Законі України «Про концесії», який визначаючи перелік об’єктів права державної чи комунальної власності, які можуть передаватись в концесію в абзаці четвертому частини другої статті 3 визначив «збирання та утилізація сміття, оброблення відходів»7. До речі слід відмітити, що «оброблення відходів» біло добавлено до цього пункту у зв’язку із прийняттям Закону України «Про державно-приватне партнерство» в 2010 році, а до цього моменту в концесію могли передаватись лише об’єкти які здійснювали діяльність лише
в сфері збирання та утилізація сміття. Отже й у випадку аналізу вимог закону,
який регулює найпоширенішу форму оформлення державно-приватного партнерства, має місце звуження складових технологічного процесу поводження з відходами, хоча й він розширює список порівняно з загальним законом.
Така ситуація вбачається невиправданою як з точки зору законодавчої техніки
так і з точки зору практичного застосування закону з метою вирішення важливих
соціально-економічних та екологічних завдань. Аналіз положень господарського
законодавства дає підстави стверджувати, що воно не містить заборон щодо
здійснення господарської діяльності (за виключенням проходження дозвільних
процедур та ліцензування окремих видів поводження з відходами), а отже може
здійснюватись приватними суб’єктами. Разом з тим, питання поводження з відходами перебувають в фокусі постійної уваги органів державної влади та місцевого
самоврядування, оскільки пов’язані як з питаннями екологічної безпеки, так і питаннями надання послуг населенню та суб’єктам господарювання.
Якщо звернутись до «Основних засад (стратегії) державної екологічної
політики України на період до 2020 року», то тільки ними визначено наступні цілі
в сфері поводження з відходами: «Забезпечення до 2015 року зберігання 70 відсотків побутових відходів міст з населенням не менш як 250 тисяч осіб на
спеціалізованих та екологічно безпечних полігонах, а також до 2020 року
зберігання в повному обсязі таких відходів, а також зменшення до 2020 року в
спеціальних місцях зберігання побутових відходів на 15 відсотків базового рівня
частки відходів, що піддаються біологічній деградації; збільшення до 2020 року в
1,5 раза обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини; запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів;
забезпечення до 2020 року остаточного знешкодження накопичених не придатних
до використання пестицидів шляхом запровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження та розроблення до 2015 року і виконання до 2020 року плану заходів щодо заміни особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються і використовуються в основних секторах національної економіки, та забезпечення їх безпечного транспортування і зберігання; створення до 2015 року системи безпечного поводження з медичними відходами»8. Додатково Законом України
«Про відходи» заборонено з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Цілий ряд вимог та цілей міститься також і в
інших законах серед яких можна виділити Закони України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», «Про
Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» та ін. Однак
реалізація таких заходів ускладнюються цілим рядом економічних та соціальних
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чинників, що тягне за собою не виконання поставлених завдань і як наслідок
низьку ефективність екологічної політики в цій сфері.
Таким чином, враховуючи те, що комплексне вирішення проблем в сфері
поводження з відходами найкращою мірою досягається в процесі реалізації всіх
його стадій та не може забезпечене лише в межах одного з його складових елементів – оброблення відходів, було б доцільним розширити сферу застосування
Закону України «Про державно-приватне партнерство» замінивши в тексті Закону «оброблення відходів» на «поводження з відходами». Аналогічні зміни було б
доцільним внести й до Закону України «Про концесії».
У випадку реалізації цих пропозицій варто очікувати більшої зацікавленості
суб’єктів господарювання у співробітництві з органами державної влади та місцевого самоврядування для вирішення питань пов’язаних з відходами та ефективністю заходів спрямованих на забезпечення їх екологічної безпеки. Також позитивний ефект може проявитись у створенні вертикально-орієнтованих інтегрованих комплексів, які спрямовані на системне на вирішення питань пов’язаних із
організацією повного циклу поводження з відходами
Крім того, слід наголосити й на тому що ефективність державно-приватного
партнерства в сфері поводження з відходами, а також зацікавленість приватних
суб’єктів у інвестуванні у такі заходи прямо залежить від його економічної
доцільності. Зважаючи на це потребують свого розвитку та логічного продовження фінансові заходи в цій сфері, зокрема, елементи економічного механізму охорони навколишнього природного середовища.
З прийняттям в 2010 році Податкового кодексу України в Україні запроваджено екологічний податок, який формується в тому числі і за розміщення відходів
(крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що
розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове зберігання
радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та
кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації9. Зазначені кошти надходять до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.
Так, з 1 січня 2014 року до спеціального фонду місцевих бюджетів буде надходити 35 відсотків екологічного податку, у тому числі: до сільських, селищних,
міських бюджетів – 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 35 відсотків.
Решта коштів буде надходити до спеціального фонду державного бюджету з яких
50 відсотків повинні спрямовуватись на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними
екологічного податку10.
Зазначені кошти, що надходять від сплати екологічного податку створюють
значний фінансовий потенціал щодо фінансової участі державних партнерів у
програмах поводження з відходами за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища. Реалізація цих заходів можлива, насамперед, тому,
що Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. містить
надзвичайно широкий спектр заходів у сфері поводження з відходами, в тому
числі будівництво, технічне переобладнання і реконструкція сміттєпереробних і
сміттєспалювальних заводів; будівництво, розширення та реконструкція споруд,
придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільського-
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сподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків;
будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для
одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових
відходів; будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих
полігонів та інших об'єктів для знешкодження та захоронення непридатних для
використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів;
будівництво та реконструкція установок знешкодження та утилізації шламів; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних
хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання
хімічних засобів захисту рослин тощо11.
Таким чином, зважаючи на те, що акумулювання фінансів, як вклад держави
в межах реалізації природоохоронних програм та проектів, було б доцільним залучати Міністерство екології та природних ресурсів в процесі оцінки таких проектів та визначення можливостей такого фінансування.
Вбачається, що проблеми державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами не обмежуються лише зазначеними заходами та потребують
свого подальшого дослідження з метою формування адекватного механізму реалізації такого партнерства. Разом з тим, врахування зазначених факторів значною мірою може сприяти ефективному вирішенню проблем поводження з відходами в рамках реалізації державно-приватного партнерства в цій сфері, а також
більш активному розвитку партнерства в цій сфері.
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А. В. НАГРЕБЕЛЬНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ
ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ
ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Досліджується правовий режим земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в Україні. Визначені особливості даного режиму з урахуванням вимог екологічної безпеки водних ресурсів та умови ефективного використання і охорони вказаних земель на засадах державно-приватного партнерства. Запропоновано й обґрунтовано необхідність внесення змін та доповнень до чинного законодавства з цих питань.
Ключові слова: правовий режим, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга,
державно-приватне партнерство.
Нагребельный А.В. Особенности правового режима земель водоохранных зон и
прибрежных защитных полос как объектов государственно-частного партнерства
Исследуется правовой режим земель водоохранных зон и прибережных защитных
полос в Украине. Определяются особенности данного режима с учетом требований
экологической безопасности водных ресурсов, а также условия эффективного использования и охраны указанных земель на основе государственно-частного партнерства.
Предложено и обосновано необходимость внесения изменений и дополнений в действующее законодательство по этим вопросам.
Ключевые слова: правовой режим, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. государственно-частное партнерство.
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 legislation are proposed and proved.
Key words: legal regime, designated water area, protected shoreline belt, public-private
partnership.

Розвиток промислового та аграрного виробництва, його інтенсифікація актуалізують як проблему правової охорони земель водоохоронних зон і прибережних
захисних смуг, так і проблему державно-приватного партнерства у використанні
вказаних земель, на яких законодавчо встановлений режим обмеженої господарської діяльності.
Сучасна земельно-правова та еколого-правова наука потребує проведення системного дослідження правового режиму земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг з метою виявлення стану його забезпечення, визначення
доцільності та можливості вдосконалення правового регулювання земельних та
екологічних відносин у цій сфері.
Окремі питання земельних та екологічних правовідносин в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг висвітлюється у наукових працях відо© НАГРЕБЕЛЬНИЙ Андрій Володимирович – молодший науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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мих вітчизняних вчених правознавців В.І. Андрейцева, П.Ф. Кулинича,
М.В. Краснової, Н.Р. Малишевої, В.В. Носіка, О.О. Погрібного, О.В. Роговенка,
Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги та ін.. Проте комплексно правовий режим земель прибережних захисних смуг та водоохоронних зон як можливих об’єктів
державно-приватного партнерства в Україні не досліджувався.
Метою даної статті є визначення особливостей правового режиму земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, стан його законодавчого врегулювання та перспективи вдосконалення з огляду на необхідність вирішення проблем екологічної безпеки водних ресурсів та їх якості, а також потенційних можливостей залучення інвестиційних та інноваційних ресурсів на засадах державноприватного партнерства.
Згідно чинного законодавства України водоохоронна зона являє собою природоохоронну територію регульованої господарської діяльності, яка створюється
для підтримання сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколишніх рослин і тварин, а також
зменшення коливань стоку вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та
інших водойм. До складу цих зон входять: заплави річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі балки та яри.
Земельним законодавством України передбачено, що водоохоронні зони
відносяться до земель водного фонду, які є самостійною складовою земель
України. До їх складу належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами; прибережними захисними смугами
вздовж цих водних об'єктів; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені і під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів. Вказаний перелік земель є вичерпним, а правовий режим їх використання та охорони визначається переважно нормами земельного законодавства України.
Статтею 88 Водного кодексу України1 визначено, що з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності
вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Вони
встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків
площею менше 3 гектарів – 25 метрів; б) для середніх річок, водосховищ на них
та ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів; в) для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. При цьому, якщо крутизна схилів перевищує три
градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. Уздовж
морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна
смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. Водним кодексом України2 передбачено, що прибережні захисні смуги встановлюються на земельних
ділянках всіх категорій земель, крім земель морського транспорту. Землі цих смуг
перебувають у державній абоа комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених законодавством України.
Слід зазначити, що у межах прибережної захисної смуги встановлюється
пляжна зона, яка являє собою прилеглу до урізу води частину прибережної смуги
уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності. Ширина пляжної смуги визначається залежно від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води, що включає: а)території, розташовані між лінією максимального відпливу та лінією мак-
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симального напливу хвиль, зареєстрованих під час найсильніших штормів, а також територію берега, яка періодично затоплюється хвилями; б) прибережні території – складені піском, гравієм, камінням, ракушняком, осадовими породами,
що сформувалися в результаті діяльності моря, інших природних чи антропогенних факторів; в) скелі, інші гірські утворення.
Правовий режим земель пляжної зони як об’єктів державно-приватного партнерства характеризується тим, що користування нею у межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів здійснюється з дотриманням
вимог щодо охорони морського середовища, прибережної захисної смуги від забруднення та засмічення і вимог санітарного законодавства. До узбережжя морів,
морських заток і лиманів у межах пляжної зони має бути забезпечений безперешкодний і безоплатний доступ громадян для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні
споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори.
У разі надання права користування пляжною зоною користувачі зобов'язані забезпечити безперешкодний та безоплатний прохід вздовж берега моря, морської затоки чи лиману.
На островах встановлюється режим обмеженої господарської діяльності аналогічний тому, який передбачений для прибережних захисних смуг. Режим використання об'єктів і територій природно-заповідного фонду, розташованих у межах прибережної смуги морів та навколо морських заток і лиманів, регулюється
нормами законодавства України про природно-заповідний фонд України.
Водним кодексом України (ст. 90) також передбачено, що прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для будівництва військових та інших
оборонних об'єктів, об'єктів, які виробляють енергію за рахунок використання
енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передачі (транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд.
Згідно статті 60 Земельного кодексу України, що прибережні захисні смуги
встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського транспорту. Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон
зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації. При цьому у межах пляжної зони цих
смуг заборонено будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних. Згідно чинного законодавства України прибережні захисні
смуги відносяться до природоохоронних територій. На цих землях встановлений
особливий правовий режим, що включає певні обмеження або заборони ведення
господарської діяльності, які обумовлені певними видами водних об'єктів.
Режим дозвільної господарської діяльності на землях водоохоронних зон та
прибережний захисних смуг, як об’єктах потенційного державно-приватного
партнерства встановлений ст. 87 Водного кодексу України і постановою Кабінету
Міністрів України від 8 травня 1996 р., якою затверджений Порядок визначення
розмірів і меж водоохоронних зон і режиму ведення господарської діяльності в
цих зонах.
Останнім часом в науці земельного права домінує точка зору, що на сучасному етапі земельно-правового регулювання інші, крім земельної ділянки, форми
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включення землі у відповідні правові відносини, які виконують функцію забезпечення різного роду публічних інтересів3.
Однією з таких форм (об’єктів), безумовно є водоохоронні зони та прибережні
захисні смуги, які відносяться до категорії т.зв. охоронних зон. Варто зазначити,
що на даний час законодавство України не містить цілісного визначення поняття
охоронної зони, однак передбачає принципові положення правового режиму її окремих видів, зокрема, водоохоронної зони та прибережної захисної смуги. Тому
для з’ясування особливостей правового режиму вказаних територій, на наш погляд, слід застосовувати метод співвідношення загального (правовий режим усіх
об’єктів земельних відносин) та особливого (правовий режим земель водоохоронних зон і земель прибережних захисних смуг). Це дозволить визначити місце даних земель в системі земельних і екологічних правовідносин та їх потенційну
можливість бути об’єктом державно-приватного партнерства.
Відносини у сфері державно-приватного партнерства, як відомо, регулюються Законом України Закон від 01 липня 2010 р. «Про державно-приватне партнерство»4.
Відповідно до закону державно-приватне партнерство визначається як
співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами,
крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами –
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в
порядку, встановленому даним Законом та іншими актами законодавства України.
На даний час такими актами є: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства» від 17 березня 2011 р. №279, «Деякі питання організації
здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 2011 р. №384 та постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. №384, якою затверджено Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного
партнерства.
Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах, як пошук,
розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що
здійснюється на умовах угод про розподіл продукції; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл постачання природного газу; будівництво
та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових
портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення
води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення
відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю.
Відсутність у Законі Україні «Про державно-приватне партнерство» прямої
вказівки щодо земель водоохоронних зон і прибережних захисних (що, на нашу
думку, можна вважати певною прогалиною) не позбавляє можливості його застосування стосовно зазначених об’єктів. У даному випадку до внесення доповнень
до вищевказаного Закону регулюючим чинником може стати ухвалений Кабінетом Міністрів України типовий або примірний договір про встановлений встановлення державно-приватного партнерства у сфері використання земель водоохоронних зон і прибережних захисних сму5.
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Даним законодавчим актом до ознак державно-приватного партнерства віднесено: a) забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення
приватного партнера; б) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); в) передача
приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; г) внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.
Державно-приватне партнерство може застосовуватися у всіх видах діяльності за виключенням тих видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та
організаціям.
Визначення, ознаки державно-приватного партнерства, а також види діяльності, де партнерство може бути застосованим, є досить широкими та не передбачають зосередження, перш за все, на завданнях, які ставить перед собою
публічний сектор. Щодо форм здійснення державно-приватного партнерства, то
вони не обмежуються за виключенням того, що дія Закону України «Про державно-приватне партнерство» не поширюється на угоди про розподіл продукції.
Об'єктами державно-приватного партнерства визначаються об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим. Передача об'єктів, що перебувають у державній або комунальній
власності чи належать Автономній Республіці Крим, приватному партнеру для
виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти до приватного партнера.
Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення
дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках партнерства, належить державному партнеру. Законодавством про державно-приватне
партнерство також передбачено наступні джерела фінансування даного партнерства: 1) фінансові ресурси приватного партнера; 2) фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку; 3) коштів державного та місцевих бюджетів;
4) інших джерел, не заборонених законодавством.
Підсумовуючи наведене слід констатувати, що норми чинного законодавства
та конкретні договірні форми дають можливість застосовувати потенціалі державно-приватного партнерства у галузі ефективного використання земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розвитку необхідної інфраструктури на цих землях та здійснення належних природоохоронних заходів.
1. Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189. 2. Відомості Верховної Ради України. – 2002. –№3-4. – Ст.27. 3. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений / Галиновская Е.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2009. – С.163. 4. Відомості Верховної Ради України. – 2010. –
№40. – Ст. 524. 5. Більш детально про договірну форму державно-приватного партнерства див: Настечко Е.А. К вопросу о заключении договора при установлении государственно-частного партнерства в аграрных и земельных правоотношениях / Настечко
Е.А. // Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и экологического
права: материалы международной научно-практической конференции. Посвященной
памяти доктора юридических наук, профессора Михаила Ивановича Козыря (Москва,
2 марта 2012 г.) – М., 2012. – С.113-115.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВОКАЦІЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ:
ОКРЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Досліджено поняття натовпу, проаналізовано роль лідера у масових заворушеннях,
запропоновані зміни до ст. 294 КК Україні щодо відповідальності організаторів та
провокаторів масових заворушень. Для розробки ефективних методів протидії злочинним діям, вчинюваним натовпом, важливим є знання соціально-психологічних особливостей виникнення і функціонування групових дій, внутрішньогрупової динаміки, ролі особистості, зокрема організатора та провокатора, у перетворенні гарантованих Конституцією України мирних зібрань громадян у злочинні дії натовпу.
Ключові слова: масові заворушення, злочинний натовп, організація масових заворушень, провокація масових заворушень, лідер, наслідування, навіювання.
Кваша О.А., Гусак Т.П. Организация и провокация массовых беспорядков: отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты
Исследовано понятие толпы, проанализирована роль лидера в массовых беспорядках, предложены изменения в ст. 294 УК Украины относительно ответственности
организаторов и провокаторов массовых беспорядков. Для разработки эффективных
методов противодействия преступным действиям, совершаемых толпой, важно знание социально-психологических особенностей возникновения и функционирования групповых действий, внутригрупповой динамики, роли личности, в частности организатора и провокатора, в преобразовании гарантированных Конституцией Украины мирных
собраний граждан в преступные действия толпы.
Ключевые слова: массовые беспорядки, преступная толпа, организация массовых
беспорядков, провокация массовых беспорядков, лидер, подражание, внушение.
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 transformation 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, provocation civil commotions, leader, imitation, inculcation.

В умовах сучасного українського державотворення питання про роль народу
у цьому процесі стає все більш актуальним, зокрема його мирної участі в державотворчих процесах. Одним із аспектів державотворення є участь громадян у
мирних акціях, зібраннях, мітингах. Суспільно-політична криза в Україні актуалізувала цю проблему. Події листопада-грудня 2013 року засвідчили, що масові
мирні акції громадян містять в собі великі ризики перетворення на неконтрольовані протиправні дії натовпу. У цих процесах надзвичайну велику роль відіграють
певні особи, організатори і провокатори, дії яких заздалегідь спрямовані на трансформацію мирного зібрання у злочинний натовп.
Сьогодні в юридичній науці Україні проблема злочинних дій натовпу вивчається лише фрагментарно в межах досліджень співучасті у злочині або злочинів проти громадського порядку, зокрема В.Бебик, О. Біла, А. Драгоненко,
А. Зелінський, В. Королько, В. Кузнецов, Г. Почепцов та інші.Психологією натовпу та поведінкою лідерів у криміногенних ситуаціях займались такі західні вчені
як Х. Арендт, Г. Блумер, М. Вебер,Р. Гвардіні, Г. Тард, Г. Лебон, Е. Канетті, Е. Кассирер, Г. Марсель, С. Московичі, Х. Ортега-і-Гассет, В. Парето, Р. Парк, С. Сигеле, З. Фрейд, Е. Фромм, А. Фуллье, О. Шпенглер, К. Ясперс, К.Г. Юнгта ін. Серед
російських дослідників цієї проблеми провідні місця займають Г. Ашин, Є. Доценко, В. Бехтерєв, А. Богданов, Б. Грушин, С. Кара-Мурза, П. Ковалевський,
М. Михайловський, Ю. Левада, П. Сорокін, А. Цуладзе та ін. В юридичній літературі недостатньо дослідженою залишається роль лідера, який пропонує чи
нав’язує способи реалізації соціальної ініціативи. Девіантна спрямованість лідера часто призводить до створення криміногенних ситуацій, що в свою чергу, актуалізує вивчення такого типу конфліктних ситуацій науковцями. Максимум
учасників спільного злочину має місце при масових заворушеннях чи групових
порушеннях громадського порядку, коли злочинні дії вчиняє натовп. Тут слід зауважити, що питання про кримінальну відповідальність значно ускладнюється,
коли в одному і тому ж злочині бере участь багато осіб1.
Поняття натовпу визначається, зокрема, як «відносно нетривале в часі скупчення великої кількості людей, що перебувають у безпосередньому контакті між
собою, стан яких характеризується високим рівнем емоційного збудження, а поведінка зумовлена под. спонуканнями, установками та взаємною стимуляцією2. У
цьому розумінні натовп – це різновид групової діяльності, якому притаманні загальні закономірності розвитку будь-якої спільної діяльності. Однак є і певні специфічні особливості. Поведінка людей у натовпі практично не передбачувана.
А.Ф. Зелінський влучно характеризує натовп: «Натовп перетворює людей на стадо баранів, і одна божевільна вівця здатна потягти за собою все стадо. Від простого наслідування розвивається масовий психоз, коли індивідуальні дії усвідомлюються лише на рівні рухів тіла, а здатність усвідомлювати моральну і правову оцінку вчинюваного тимчасово втрачається»3. Найбільш виразним проявом
скупчення великої кількості людей, що спільно вчиняють злочинні дії, зазначеним
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у КК України, є масові заворушення (стаття 294 КК). Масові заворушення визначаються як порушення громадського порядку натовпом, що безчинствує. Існує виявлена науковцями загальна закономірність, що «натовп загалом більше схильний
до зла, ніж до добра»4.
Водночас потребує спеціального наукового дослідження поняття натовпу, яке
є недостатньо вивченим на сучасному етапі ні як кримінально-правова, ні як
кримінологічна категорія. Самі правознавці ще наприкінці минулого століття зауважували: «Ми не знаємо механізму формування психології людей, більшість з
яких і не думали про вчинення злочинів, однак, опинившись у певній ситуації,
пішли на це»5. Тут слід наголосити, що останні події в Україні засвідчують, що
така ситуація не виникає сама по собі, її заздалегідь і свідомо створюють окремі
люди – провокатори. Провокатори незаконних дій, що перетворюють мирне
зібрання на злочинний натовп, повинні стати об’єктом спеціальних правових
досліджень. Постає питання про необхідність розмежування дій провокаторів і
організаторів масових заворушень.
Сьогодні в юридичній науці натовп вивчається лише фрагментарно в межах
досліджень співучасті у злочині6. І тільки соціально-психологічна наука містить
глибокі розробки цього феномена. Так, аналізуючи структуру агресивного натовпу, соціальні психологи відзначають, що він є неоднорідним за складом, виокремлюючи різні прошарки: організатори масових ексцесів (особи, які проводять
підготовчу роботу, заздалегідь планують і «програють» ексцеси); активні учасники (ті, що мають на меті безпосередньо брати участь у протиправних діях з метою
набуття таким чином авторитету, «випустити пару», тобто дати вихід негативним
емоціям тощо); конфліктні особи (вони залучаються до активних учасників, до
«ядра» ексцесів тільки через виникнення можливості в анонімній обстановці звести рахунки з особами, які перебувають з ними в конфлікті); підбурювачі (такі, які
особисто не збираються активно діяти, а прагнуть використати інших для досягнення власної мети; вони маніпулюють суспільною думкою, звертаються до присутніх із закликами, збурюють негативні емоції тощо); спостерігачі (ставляться
зацікавлено до того, що відбувається, але наміру брати участь в активних діях не
мають); випадкові (сприймають подію байдуже, але їхня присутність чисельно
збільшує натовп, що надає присутнім відчуття могутності, сили)7. Безумовно, ці
наукові результати вкрай важливі й мають бути використані у кримінально-правових і кримінологічних дослідженняx злочинних дій натовпу.
На підставі результатів дослідження сутності та властивостей натовпу, ролі
лідера, ватажка на поведінку його учасників з точки зору соціальної психології,
історії кримінальної відповідальності осіб за масові заворушення за національним законодавством, порівняльного законодавства п’ятнадцяти зарубіжних країн
вчені пропонують застосувати диференційований підхід до визначення міри покарання організаторам і учасникам масових заворушень шляхом конструювання
кримінально-правової норми ст. 294 КК України з трьох частин. «1. Організація
масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами,
підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким
виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або
інших предметів, які використовувалися як зброя, – караються позбавленням волі
на строк від п’яти до восьми років.
2. Участь у масових заворушеннях, а саме, безпосереднє вчинення насильства над особою, погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або спо-
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руд, насильницьке виселення громадян, опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років»8.
Слід підтримати більш сувору відповідальність організаторів масових заворушень з огляду на їх найвищу суспільну небезпечність серед усіх інших учасників
злочину. Однак не погоджуємось по-перше, із запропонованою конструкцією
статті, а по-друге, із визначенням однакової верхньої межі покарання за організацію і участь у масових заворушеннях – 8 років позбавлення волі. За правилом, частина друга статті завжди містить склад з обтяжуючою обставиною, тому
більш небезпечна організаторська діяльність у даному складі не може передувати
участі у масових заворушеннях. Очевидно, що підвищена небезпека організаторів
(лідерів) злочинних дій натовпу, їх ключова, вирішальна роль, вимагають адекватного реагування з боку правозастосовчих органів. Тому за участь слід знизити
верхню межу покарання до 6 років позбавлення волі.
Відмітимо, що сутичкиміж правоохоронцями та мітингувальниками, що
відбулися 1 грудня в Києві на вул. Банковій, ставлять проблему відповідальності
провокаторів злочинних дій при проведенні мирних акцій громадян. Очевидно,
потребує нагального наукового аналізу поняття «провокація масових заворушень». І насамперед, слід вирішити питання про диференціацію категорій «організатор» і «провокатор» масових заворушень. Провокація за правовою природою подібна до такої форми співучасті як підбурювання до злочину. З об’єктивної сторони провокатор схиляє, викликає рішучість в іншої особи вчинити злочин. Об’єктивну сторону діяльності не можна відривати від внутрішньої,
суб’єктивної сторони. Відомо, що термін «провокація»походить від латинського
слова «provocatio», що означає збудження, схиляння, заклик до обурення. Провокувати (від нім. provozieren) – займатися провокаційними діями9. У сучасній українській мові провокація означає зрадницьку поведінку, підбурювання кого-небудь до таких дій, які здатні потягнути за собою тяжкі для нього наслідки10.
Однак поняття «провокація» за змістом не є тотожним поняттю «організація».
Організатор є синонімічним поняттю лідера, керівника тощо. Загальновідомо, пише О.О. Біла, що керівник повинен бути лідером колективу. Лідер – це людина,
яка має значний психологічний вплив на інших людей, веде за собою11. Термін
«лідер», як правило, використовують, аналізуючи формування злочинних груп12,
або розглядаючи такий склад злочину, як організація масових безпорядків13, або
ж визначаючи особливості поведінки керівників злочинних угруповань у місцях
позбавлення волі14. У праці Гюстава Лебона «Психологія натовпів» стверджується, що роль ватажка значна, його воля являє те ядро, навколо якого кристалізуються та об’єднуються думки15. Безумовно, що провокатор не відповідає
такому тлумаченню.
Існує позиція, що масові заворушення – це завжди дії агресивного натовпу,
який спровокований організатором (курсив наш. – О.К., Т.Г).16 Тобто організація
масових заворушень при такому підході зводиться до провокаційних дій. На наш
погляд, ці поняття не слід змішувати. Термін «організовувати» означає:створювати, засновувати що-небудь, залучаючи до цього інших, спираючись на
них;здійснювати певні заходи громадського значення, розробляючи їх підготовку

Юридичні і політичні науки

273

і проведення; згуртовувати, об’єднувати кого-небудь з певною метою // зосереджувати, мобілізовувати, спрямовувати когось на що-небудь;чітко налагоджувати,
належно впорядковувати що-небудь17. Зважаючи на попередні висновки, семантичний аналіз термінів «провокація» і «організація» свідчить, що організація злочину охоплює більш широке, розгалужене коло діянь, ніж провокація. Не зважаючи на цю відмінність, слід визнати, що за ступенем суспільної небезпечності та
ролі у перетворенні мирних зібрань людей у злочинний натовп провокатор масових заворушень не відрізняється від організатора.
У зарубіжних країнах організатора та провокатора масових заворушень також
характеризують неоднозначно і, відповідно, відповідальність такі особи можуть
нести або однакову, або різну. Більшість країн не розмежовують міру відповідальності для організатора, провокатора та активного учасника. До таких відносяться
США18, Німеччина19, Великобританія20, Республіка Польща21, Швеція22, Естонія23.
У деяких країнах взагалі не згадується про типи учасників масових заворушень або лише акцентується увага на спо соби скоєння злочинів і межі
відповідальності за них. До таких країн ми відносимо, Нідерланди24, Австрію25,
Кубу26.
Серед проаналізованих зарубіжних країн є й такі, які розмежовують роль організатора, провокатора та активного учасника масових заворушень. Так, законодавець Японії в статті 106 Кримінального Кодексу встановлює, що «керівники
безпорядків караються…,особи, які посилювали безпорядки тим, що керували
іншими, або очолювали інших людей караються…»27.
Ст. 133 КК Данії встановлює кримінальну відповідальність для «осіб, які
підбурюють до незаконного зборища», для «керівників зборища» та для «будь
якого учасника зборища»28.
Дещо схожим є законодавство Грузії та Росії у розмежуванні учасників масових заворушень. КК Грузії29 та Росії30 встановлює кримінальне покарання як для
особи, яка організувала громадські заворушення, так і для активних учасників масових заворушень. Про провокаторів або ж підбурювачів у законодавстві цих
країн щодо масових заворушень нічого не йдеться.
Все вищенаведене дає змогу запропонуватитаку редакцію статті 294 «Масові
заворушення»:
«1. Участь у масових заворушеннях, а саме, безпосереднє вчинення насильства над особою, погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницьке виселення громадян, опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
2. Організація або провокація дій, передбачених частиною першою цієї
статті – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років».
Організатори та провокатори таких масових дій – найбільш небезпечні, адже
здійснюють відчутний психологічний вплив на інших учасників. Засобами психологічного впливу на сукупну активність індивідів соціальні психологи традиційно називають: зараження, навіювання, переконування і наслідуванн31. Усе,
починаючи з покрою сукні й закінчуючи управлінням, чесні вчинки і злочини, са-
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могубства і божевілля, всі, як найнікчемніші за значенням, так і найвеличніші, як
найсумніші, так і найвеселіші прояви людського життя, все є продуктом наслідування32. Наслідування докладно вивчалось і одним із засновників соціальної психології ХІХ ст. Г. Тардом. У своїй праці «Думка і натовп» вчений пише: «Питання факторів злочину, яке так хвилює уми сучасних криміналістів, але це проблема, перенесена з окремих індивідів на групи і поставлена відносно колективних
злодіянь»33.
Практика протидії спільним формам злочинної діяльності свідчить, що встановлення лише кримінально-правових ознак є недостатнім для належної протидії
масовим заворушенням. Для розробки ефективних методів протидії злочинним
діям, вчинюваним натовпом, важливим є знання соціально-психологічних особливо стей виникнення і функціонування групових дій, внутрішньогрупової
динаміки, ролі особистості, зокрема організатора та провокатора, у перетворенні
гарантованих Конституцією України мирних зібраньгромадян у злочинні дії
натовпу.
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ПОНЯТТЯ ОБШУКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА США
Досліджується поняття обшуку та її процесуальна регламентація за законодавством України та США. Вноситься пропозиція щодо розширення класифікації видів обшуку з урахуванням сучасної технічної можливості його проведення та законодавчого
закріплення відповідної процесуальної регламентації даної слідчої (розшукової) дії.
Ключові слова: недоторканність житла, обшук, дистанційний обшук, розумне
очікування конфіденційності.
Ахтырская Н.Н. Понятие обыска в законодательстве Украины и США
Исследуется понятие обыска и его процессуальная регламентация в законодательстве Украины и США. Вносится предложение о расширении классификации видов обыска с учетом современных возможностей проведения и законодательного закрепления
соответствующей процессуальной регламентации данного следственного (розыскного) действия.
Ключевые слова: неприкосновенность жилища, обыск, дистанционный обыск, разумное ожидание конфиденциальности.
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 legislation of Ukraine and the U.S. The author proposes widening classification sorts of visitation
inclusive of modern possibilities realization and legislative consolidation procedural regulation of this investigating action.
Key words: security of residence, visitation, distant visitation, reasonable expectation of
privilege.

Вся система кримінально-процесуальних дій, проводиться в процесуальному
порядку, передбаченому законом, оскільки забезпечує законність провадження,
гарантує дотримання прав, свобод та інтересів особи, передбачає гарантії одер© АХТИРСЬКА Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, головний
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жання достовірних та допустимих доказів та забезпечує обґрунтованість та справедливість прийнятих рішень. Кримінально-процесуальна форма є єдиною у провадженнях всіх категорій справ. Ускладнення процесуальної форми не повинно
розглядатися як перешкоджання для встановлення обставин справи. Шарль Монтеск’є зазначав, що формалізму видається занадто багато для сторони, яка діє несумлінно, оскільки він її обмежує, і, навпаки, його занадто мало для чесної людини, якого він захищає; його складність, а також породжена ним неквапливість та
витрати складають ціну, за якою кожен одержує власну свободу та забезпечує
своє добро1.
В кримінально-процесуальних відносинах існує два види інтересів, які є
рівнозначно важливими – інтереси суспільствата інтереси особи (перш за все,
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого), для захисту яких створюється та
удосконалюється кримінальна юстиція. Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що удосконалення процесуальної форми відбулося у двох напрямах одночасно: 1) розвиток гарантій захисту прав, свобод та інтересів особи
як учасника кримінально-процесуальних відносин; 2) удосконалення гарантій захисту суспільства від кримінальних правопорушень шляхом удосконалення системи доказів та способів їх одержання в рамках кримінального провадження.
Однак, варто зазначити, що найдосконаліша в правовому розумінні правова
регламентація не в змозі передбачити врегулювання всіх суспільних відносин, що
виникають на стадії досудового чи судового провадження, що створює передумови для її удосконалення на підставі з’ясування проблем практики та вивчення
міжнародних стандартів.
Однією з найскладніших у процесуальному та тактичному розумінні слідчих
дій є обшук, законність та порядок проведення якого найчастіше оскаржується до
суду.
Недоторканність житла гарантується статтею 30 Конституції України, у якій
закріплено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішення
суду (ч.1). Частина 2 ст. 30Конституції України містить виключення з загального
правила. Так, у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей
та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку2.
Дане право є конвенційною гарантією. У статті 8 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на повагу до
свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб3.
Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи також знайшов
своє закріплення в ст. 13 Кримінального процесуального кодексу України.
Питання процесуального порядку та тактики проведення обшуку досліджували такі вчені як Ю.П. Аленін., Р.С. Бєлкін, І.М.Бажанов, Т.В. Варфоломеєва,
В.Г.Гончаренко, Ю.М. Грошевой, В.О. Коновалова, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепітько
та інші. Так, Р.С. Бєлкін зазначав, що під час проведення обшуку варто враховувати ту обставину, що ця слідча дія обмежує деякі конституційні права громадян4.
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В.Ю. Шепітько дійшов висновку про те, що обшук – це слідча дія, змістом якої є
примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають значення у справі, а також виявлення розшукуваних осіб5. Інші автори уточнюють це поняття розширенням мети та об’єктів пошуку. Зокрема, В.Г. Гончаренко вважає, що обшук – це
слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень, споруд, ділянок
місцевості та окремих громадян з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, речей і цінностей, які здобуті злочинним шляхом, інших предметів і документів, що мають значення для справи, а також виявлення розшукуваних осіб,
трупів і тварин6. На думку М.І Порубова, обшук є «ефективним засобом включення речових доказів» в орбіту досудового розслідування7. Розроблюючи систему
тактичних прийомів обшуку, С.Ф. Денисюк визначив, що дана слідча дія займає
проміжне становище в класифікації таких дій на вербальні і нонвербальні,
оскільки може мати елементи взаємодії з обшукуваним, а може характеризуватися її відсутністю8.
Однак вимоги часу обумовлюють потребу тлумачення окремих положень, що
містяться у визначенні обшуку, оскільки мають вирішальне значення для процесуальної процедури його проведення та використання одержаних доказів. На нашу думку, доцільно уточнити що є об’єктом обстеження, проаналізувати поняття
«місцевість, що підлягає обшуку», та визначити допустимість окремих методів
обстеження.
Складність проведення обшуку зумовлює детальну процесуальну регламентацію. Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення
та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,
відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте
у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. За чинним законодавством,
обшук проводиться лише у рамках кримінального провадження. При цьому
відкриття кримінального провадження за фактом вчинення правопорушення не є
перешкодою для розгляду судом таких клопотань9. Верховний Суд України тлумачить поняття житла через призму практики Європейського суду з прав людини, однак не торкається поняття території, що підлягає обстеженню, не уточнює чи є вона такою, що використовується для проживання (на якій знаходиться житловий будинок), для сільськогосподарського призначення чи промислового виробництва.
Для з’ясування даних питань варто проаналізувати позицію Верховного суду
США, яким здійснено диференційований підхід до самого визначення поняття
обшуку, що зумовлює процедуру проведення та використання одержаних у такий
спосіб доказів.
Четверта поправка до Конституції США встановила, що право народу на охорону особи, житла, паперів та майна від необґрунтованих обшуків та арештів не
повинно порушуватись, і жоден ордер не повинен видаватися інакше, як при наявності достатньої підстави, підтвердженої присягою або урочистою заявою; при
цьому ордер повинен містити детальний опис місця, яке підлягає обшуку, осіб
або предметів, що підлягають арешту.
При розгляді скарги на дії поліції, які начебто, на думку скаржника, порушують його конституцій права, належить дати відповіді на два питання: 1) чи були
дії поліції «обшуком» або «арештом»; 2) за умови підтвердження проведення да-
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них дій – чи був такий обшук чи арешт необґрунтованим та чи була заздалегідь
одержана санкція суду10.
Як свідчить практика, відповіді та ці питання не є очевидними. Так, критерії
для визначення обшуку були встановлені Верховним судом США в рішенні по
справі Каца. Раніше для визначення поняття обшуку Верховний суд США використовував усталений вислів – фізичне втручання в певну «конституційно охоронювану сферу» життя людини11. Верховний суд США в 1928 р. постановив, що
прослуховування телефону, в результаті чого була зафіксовані інкримінуючи обвинуваченого розмови та використані проти нього у якості доказів обвинувачення, не вважається обшуком, оскільки розмова по телефону не є фізичним
об’єктом, та не мало місце фізичне проникнення в будь-яку конституційно охоронювану сферу життя людини12.
В рішенні у справі Каца, яке було прийняте у 1967 р. Верховний суд США
відмовився від попередньої правової позиції, та постановив, що акт вcтановлення
електронного прослуховуючого пристрою зовні телефонної громадської будки з
метою запису телефонних розмов все ж таки утворює обшук, на який поширюються гарантії Четвертої поправки до Конституції. Суд обґрунтовував свою позицію
тим, що мета поправки полягає в тому, щоб охороняти людей, а не приміщення.
Все те, що люди намагаються приховати від інших, як частину свого приватного
життя, має охоронятися Конституцією, не залежно від того, йдеться про громадське місце або про фізичне проникнення в межах чужої власності. І навпаки – все те,
що особи, «завідомо виставляють на загальний огляд, навіть у власному будинку
чи службовому приміщенні знаходиться поза межами сфери дії поправки». У випадку, коли правоохоронні органи порушують «розумне очікування недоторканності приватного життя особи», то варто визнавати такі дії обшуком.
В практичній діяльності виникають питання про законність використання в
кримінальному провадженні інформації, яку особа конфіденційно надала своєму
співрозмовнику (другу), розраховуючи на певний рівень приватності. Верховний
суд США постанов, що люди не вправі розумно очікувати, що зміст їхньої бесіди
не буде передано співрозмовником до поліції13. А також особа не вправі розумно
очікувати, що її співрозмовник не є агентом, спеціально підісланим поліцією14.
Поправка до Конституції не порушується, якщо поліція забезпечує надіслану особу записуючим або передаючим пристроєм для прослуховування розмов15. Використання поліцією пристрою, яким визначаються номери телефонів, що набираються з певного номеру, але не записують розмов, не утворює обшуку. Цю позицію Верховний суд США пояснив тим, що не може бути розумного очікування,
що телефонна компанія не веде облік номерів , які викликаються абонентом та не
передає таку інформацію поліції16.
Заслуговує на увагу поняття «відкритого простору», яке в США тлумачиться
як будь-яка територія за межами ділянки землі та будов, безпосередньо прилегла
до житлового будинку. Відкритим простором в американському праві вважається
будь-яка територія поза межами землі та будови, що безпосередньо прилегла до
житлового будинку. В місті така ділянка включає землю, на якій стоїть будинок та
всі інші об’єкти : тротуари, гаражі, ганок, автомобільний під’їзд до будинку та газони. В сільській місцевості така ділянка включає землю, яка безпосередньо знаходиться поблизу будинку, але не всі посівні площі, що перебувають у власності.
Керівною ідеєю є те, що відкриті простори не створюють обстановку виключно
для приватних форм діяльності. Верховний суд США постановив, що не можна
вважати обшуком ситуацію, в якій поліцейські ігнорують знак, що забороняє не-
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законний вхід на приватну власність, проникають на територію через замкнені ворота та в результаті огляду виявляють посіви марихуани, які вони не могли б виявити без проникнення на приватну територію17.
Спірною виявляється правова позиція щодо обстеження приватної території з
повітря, якщо метою таких дій є виявлення доказової інформації. Як свідчать
рішення Верховного суду США, при визначенні характеру дій поліції варто керуватися оцінкою низки обставин. Зокрема, аерофотозйомка території промислового підприємства не є обшуком, однак, спостереження з повітря за ділянкою, безпосередньо прилеглою до житлового будинку – «там, де очікування недоторканності приватного життя найбільш високі» може бути визначено як обшук. Хоча в
окремих випадках для визначення характеру дій поліції враховують й інші обставини, зокрема, спричинені незручності мешканцям. Так, у справі по виявленню
посівів марихуани поліція застосувала обліт території над житлом підозрюваного, в результаті чого на території, яка безпосередньо була прилеглою до його будинку, вони й були зафіксовані. Суд постановив, що в даному випадку дії поліції
не можна вважати обшуком на підставі того, що у обвинуваченого не могло бути
розумного очікування щодо недоторканності приватного життя, оскільки будьякий громадянин, пролітаючи над вказаною територією, міг би побачити те, що
виявили співробітники поліції.
Обстеження території з повітря в окремих випадках може тлумачитися як обшук та потребувати відповідного процесуального оформлення (санкції, ордера),
зокрема, якщо гелікоптер поліції порушує звичний порядок використання ділянки території, що безпосередньо прилегла до житлового будинку, циркуляція
повітря від гвинтів здіймає пил, створює надзвичайний шум, або такий обліт дозволив спостерігати інтимні подробиці життя його мешканців18.
Верховний суд США не вважає обшуком обнюхування багажу в громадському аеропорту собакою, натренованою відшукувати наркотичні речовини. Однак
використання окремих технічних пристроїв потребує відповідної судової санкції,
оскільки обстеження за допомогою криміналістичної техніки, може вважатися
обшуком. Прикладом того є використання пристрою – тепловізору, за допомогою
якого поліція обстежує будинки та виявляє рівень тепла, що ними випромінюються. Даний метод дозволяє встановити місця вирощування марихуани, оскільки
надмірне тепло в будинку може свідчити про використання для цього ламп накалювання. Теплове сканування приміщення Верховний суд США вважає обшуком,
оскільки цей метод дозволяє поліції одержати уявлення про внутрішню частину
будинку, що було б неможливим без фізичного проникнення у сферу життя, яка
охороняється конституцією. Правова позиція ґрунтувалося на тому, що правоохоронні відомства розроблюють сучасні технології, які дозволяють бачити крізь
стіни19. Прикладом того є пристрій, який дозволяє поліцейським проводити електронний особистий обшук особи на предмет виявлення у неї зброї, перебуваючи від обшукуваного на відстані від 3 до 7 метрів.
Отже, обшук – це слідча (розшукова) дія, метою якої є виявлення та фіксації
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання
знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб у
межах території, що знаходиться в сфері охоронюваних конституцією інтересів
особи. Сучасні технічні можливості криміналістичного забезпечення даної
слідчої дії дозволяють виокремлювати обшук, що проводиться за умови фізичного проникнення співробітників правоохоронних органів на територію чи об’єкт,
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де планується проведення даної слідчої дії, або без такого фізичного втручання –
шляхом візуального обстеження з повітря, або з використанням електронних приладів дистанційної дії. Розглянуті питання свідчать про недостатню збалансованість чинного кримінального процесуального законодавства с сучасними положеннями щодо права приватної власності, відкритості територій, технічного прогресу, яким відкриваються нові можливості проведення слідчих дій, що вимагає
постійного приведення його у відповідність до міжнародних стандартів з урахуванням кращих судових практик.
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тидії самогубствам в Індії та Сінгапурі. Запропоновано: дотримуватися пропорційності в порядку роботи у Верховній Раді України із проектами законів, внести
зміни до ст. 120 Кримінального кодексу України, додати до Кримінального кодексу України статтю «Спроба самогубства», скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232.
Ключові слова:самогубство, суїцид, умова, чинник, суспільство, групи людей, особистість, життя, волевиявлення, воля, право, закон, держава.
Культенко А.В. Условия и факторы доведения до самоубийства в Украине
Исследованы вопросы упорядочения отечественного законодательства относительно самоубийства, осуществлен его сравнительный анализ с законодательством
Франции. Освещены меры противодействия самоубийствам в Индии и Сингапуре.
Предложено: соблюдать пропорциональность в порядке работы Верховной Рады Украины с проектами законов, внести изменения в ст. 120 Уголовного кодекса Украины, добавить в Уголовный кодекс Украины статью «Попытка самоубийства», отменить
Постановление Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2011 N 1232.
Ключевые слова: самоубийство, суицид, условие, фактор, общество, группы людей, личность, жизнь, волеизъявления, свобода, право, закон, государство.
Kultenko Alexander. Conditions and factors the led to a suicide in Ukraine
The article is dedicated to streamline domestic legislation regarding suicide, by his comparative 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, selfmurder), condition, factor, society, group of people, individual, life, expression, freedom, right,
law, polity.

Згідно з оглядом фонду народонаселення ООН (UNFPA), в 2011 році чисельність населення України складала 45,7 млн. та зменшується на 0,6 відсотка за
рік, фахівці цього фонду прогнозують скорочення до 2050 року населення нашої
держави до 35,0 млн. осіб1. Відповідно до рейтингу смертності населення ЦРУ
(СIA), Україна посідає друге місце, серед країн світу, маємо 15.75 смертей на
1.000 громадян у 2013 році2. Ці дані підтверджується інформацією (1990-2012
рр.) Державної служби статистики України3.
Дослідження питань, пов’язаних із самогубством як суспільним явищем, неможливе без з’ясування його причин, в тому числі соціального неблагополуччя.
За даними Світової організації здоров’я (WHO) ООН, в 2011 році Україна в
світі має такий показник самогубств 44,8 смертей на 100000 громадян, тобто займає п’яте місце в рейтингу4. Актуальності цій праці додає те, що відповідно до
таблиці п. 5.10. «Розподіл померлих від зовнішніх причин смерті» Розділ 5.
«Смертність» в демографічному щорічнику «Населення України за 2011 рік» Державної служби статистики України тільки від «навмисного самоушкодження» та
«транспортних нещасних випадків» загинули 8973 та 5701 громадян5. Це не враховуючи латентних самогубств (узагальнених, наприклад, в графах: «падінь»,
«утоплень та занурень в воду» чи «нещасних випадків, спричинених дією диму,
вогню та полум’я» та ін.).
На фоні такої тенденції, актуальності набуває розуміння поняття «самогубство», в історичному аспекті усвідомленню якого сприяли праці Ф.Аквінського,
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Аристотеля, Епікура, Піфагора, Платона, Сенеки, Сократа, Тацита і Цицерона.
Висвітлили феномен самогубства в своїх працях Ч. Бекаріа, Е. Дюркгейм,
Ж. Ескіроль, А. Камю, Е. Морселлі, Р. Моуді, Ф. Ніцше, З. Фрейд, Е. Шнейдман,
Д. Юм та ін. Заслуговує на увагу робота по систематизації етапів історичного розвитку поглядів на проблему самогубства та визначення наукових шкіл з цього напрямку, яку виконав В. Суліцький6. ЇЇ вивчення, на думку автора, дозволяє дійти
висновку про складність дослідження проблеми самогубства, яку створює різноманітність підходів (методів) учених в різних галузях наук, суперечливий характер отриманих результатів проведених досліджень та існування в методології
права самогубства як особливого соціального, філософського, епідеміологічного,
психіатричного, фізіологічного, психологічного та юридичного феномену. Стосовно останнього, без сумніву, цікаві кримінологічні дослідження В. Лихолоба,
В. Філонова7 та Л. Шестопалової, які «доводять, що самогубство тісно пов'язано
з віктимологією в її широкому розумінні і латентністю злочинності; є багато
спільного в причинах, які породжують злочинність і самогубство; самогубство
потерпілого може бути наслідком багатьох злочинів, а також доведення до самогубства; показники злочинності та самогубств корелюють між собою»8.
Відсутність єдиного як міжгалузевого, так і правового підходу до феномену самогубства, додає актуальності цій публікації, з урахуванням її практичної складової.
Метою цього дослідження є спроба впорядкувати вітчизняне законодавство
щодо самогубства, здійснити його порівняльний аналіз із аналогами в інших державах, запропонувати можливі варіанти його вдосконалення.
Визначення самогубства розпочалося з усвідомлення індивідуумом (лат.
individuum – неподільний) себе людиною розумною (лат. Homo Sapiens)9. Стосовно зовнішніх умов існування проблеми самогубства, то вони встановлені у межах
співвідношення «суспільство – групи людей – особистість», саме тому так важливо законодавцю дотримуватися пропорційності у використанні співвідношення
термінів «життя – волевиявлення – воля», оскільки такий алгоритм дії позитивно
впливає на гармонійний розвиток всіх трьох боків трикутника «людина –
суспільство – держава»10.
Науково-правова категорія «самогубства» не одразу здобула своє закріплення
в законодавстві, незважаючи на те, що вона була знайома на заході ще за епохи
античності в стародавній Греції, а на сході в Індії.
Суїцид (лат. suus – свій, що належить собі; природній, нормальний; caedo –
вбити, умертвити)11.
Бейчлер (Beichler J.)12 запропонував визначення, яке підкреслює операційні
функції, що характеризує стадію скоєння суїциду. Врахувавши традиційні чотири
види смерті, з сотень її причин (трьома з яких є: природна смерть, нещасний випадок і вбивство) Шнейдман (Shneidman Е.)13 запропонував додаткову класифікацію, в котрій всі смерті (не залежно від їх виду або причини) відносяться
до одного з трьох видів: навмисна, наполовину навмисна (у котрій індивідуум
зіграв часткову, приховану, завуальовану або неусвідомлену роль у прискоренні
кончини) або ненавмисна14.
Наміри припинення власного життя як критерій визначення самогубства були
висвітлені у трактаті «Семахота», присвяченому смерті і трауру. Відповідно до
нього, витребування доказів про намір здійснити суїцид та подальше їх визнання
у формі задуму скоїти самогубство є підставою для встановлення факту такої поведінки до виду смерті (і відповідно, відсутності чи наявності санкцій релігійного або законодавчого характеру). При цьому підозра в наявності психічної хворо-
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би виключає суїцид . «Хто ж здійснює самогубство в здоровому глузді – Якщо
людина залізла на дерево або на дах і розбилася на смерть, це ще не самогубство,
а самогубством його смерть буде визнана, якщо перед цим він сказав: «Ось лізу
на дерево або на дах і звідти кинуся вниз », а потім і вчинив по своєму слову при
свідках ... Той же, кого знайшли повішеним або таким, що кинувся на меч, буде
визнаний, як той, хто заподіяв собі смерть в потьмаренні розуму»15.
Згідно з визначенням ВООЗ (1982), «суїцид – акт самогубства з фатальним результатом; замах на самогубство – аналогічний акт, який не має фатального результату»16.
Юридична енциклопедія вказує, що самогубство «може бути здійснене самою
особою безпосередньо (напр., повішення, постріл, отруєння тощо) або опосередковано (голод). Можливе С. і за допомогою сторонніх осіб. Воно може бути викликане різноманітними економічно негативними чинниками (безробіття,
відсутність можливості реалізувати себе тощо), конфліктами з батьками, оточуючими, психологічними кризами, втратою відчуття сенсу життя тощо»17.
Оксфордський юридичний словник тлумачить суїцид як вид навмисного вбивства себе. Відповідно до цього словника, з 1961 року самогубця не вважається
злочинцем, проте існують санкції в законодавстві (які передбачають тюремне
ув’язнення терміном до 14 років) за пособництво, підбурювання, консультування
або забезпечення самогубства. Увагу привертає в цьому словнику таке: «коли дві
людини згодні, що один з них повинен убити іншого, а потім вчинити самогубство, той, хто скоїть вбивство, винен, якщо він виживе, він винен у ненавмисному
вбивстві»18.
Повертаючись до зовнішніх умов, які сприяють існуванню суїциду в нашій
країні, проаналізуємо її головний закон, Конституцію України(далі КУ). У КУ,
враховуючи преамбулу, слово «життя» використовується чотирнадцять разів. Така кількість позитиву в порівнянні з Конституцією Франції викликає принаймні
подив, оскільки в останній слово «життя»(vie) вказується чотири рази. Далі,
здійснимо спробу зрозуміти перше речення ст. 27 КУ19, а саме «Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя», та одразу відзначимо потребу розтлумачити
термін «свавільно», оскільки останній не використовується ні в Кримінальному
кодексі України (далі ККУ), ні в Цивільному.
Слід нагадати, що свавільний – це такий, «який діє на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших; самовільний»20. З цього виникла потреба порівняти кількість слів «воля» (volontй) в КУ та Франції – в нашій державі законодавець
не вказав таке слово в головному законі держави, а от у Франції воно вказується
тричі. Фахівці-філологи можуть вказати на потребу порівняння частоти вживання
«волевиявлення» (volontй): у КУ воно вказане двічі. З чим автор погоджується,
проте дискусійним тоді залишається використання у Конституції Франції21 тричі
слова з французької мови «seront» (волевиявлення), тобто існує диспропорція.
З юридичної психології відомо, що воля – це свідома організація і саморегуляція людиною своєї діяльності та поведінки, спрямована на подолання труднощів при досягненні поставленої мети. Воля – це здатність контролювати свою
діяльність і активно спрямовувати її на досягнення своїх цілей. Вона представляє
особливу форму не лише вміння чогось добитися, а й вміння відмовитися від чогось, коли це потрібно (А. Макаренко). Воля забезпечує перехід від пізнання
(пізнавальні процеси) і переживання людини (емоційні процеси) до практичної
діяльності, саме тому так важливо, щоб цей термін перебував у пропорційному
вжитку до терміну право, (закон)22.
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З урахуванням викладеного вище, виникають сумніви у доцільності та у
послідовності використання термінів у статті 120 ККУ «Доведення до самогубства», а саме «Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство»23.
Крім того, до об’єкту злочину, який вказаний в коментарі ст. 120 ККУ, а саме:
«життя та здоров’я особи», логічно додати «психічний стан», тобто «життя, здоров’я та психічний стан». Наслідком цього буде те, що злочин вважатиметься
закінченим з моменту настання наслідків у вигляді спричинення психічних
страждань потерпілому також.
Серед чинників, що впливають на обґрунтування кваліфікуючих ознак доведення до самогубства потерпілого, є встановлення його залежності від винуватого в сімейних, побутових, матеріальних, службових, посадових, трудових, медичних, політичних, ідеологічних, релігійних та інших відносинах. За такого порядку врегулювання суспільних відносин автор вважає недоцільним визначати
суб’єктивну сторону злочину необережністю.
Держава має попереджувати прояви суїциду.
Працівники органів виконавчої влади, можуть стверджувати про заангажованість такого підходу, так як ст.20 ККУ серед засуджених використовується як
підстава для застосування примусових заходів медичного характеру у разі
скоєння ними спроби суїциду (О.Джужа, С.Фаренюк24). Дійсно, визнання особи
обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання, проте необхідною умовою з п.1 вказаної вище статті є наявний у особи «психічний розлад», тобто орган виконавчої влади має звернутися до суду у такому випадку для
визнання судом особи обмежено осудною з урахуванням висновку судовопсихіатричної експертизи, а відсутність такого звернення означає бездіяльність
суб’єкта владних повноважень.
Доцільним є запозичення позитивного досвіду індійських колег, у яких в традиції самогубство було стверджено релігійними догмами (самоспалення вдів, подарунок життя свого фізичного тіла богині Ахгорі). У цій країні у протидію такому негативному явищу була схвалена стаття 309 КК Індії, згідно з якою спроба самогубства карається позбавленням волі на строк до 1 року і / або штрафом. Така
сама диспозиція та санкція існує в Республіці Сінгапур: «хто спробує покінчити
з собою, і зробить будь-які дії на вчинення такого злочину, карається позбавленням волі на строк до одного року, або штрафом, або і тим і іншим25.
Окремі положення чинного Кримінального процесуального кодексу України
(далі КПКУ) ще більше додають логіки в обґрунтування позиції автора. Так, законодавчо не встановлено процесуальний строк для здійснення повідомлення про
підозру за пунктом 3 частини 1 статті 276 КПКУ. Неврегульованість правового
інституту повідомлення про підозру, закріпленого главою 22 КПКУ, включає в себе оціночне поняття, яке охоплюється словами «у випадках: … наявності достатніх доказів»26 – це надає можливості правозасто совним органам «самостійно» оцінювати факти в межах, передбачених оціночною нормою, тобто
створюють можливості для дискреції суб’єкта при реалізації та застосуванні їх на
практиці.
При чому, відсутність встановленого строку для вчинення процесуальної дії,
усуває можливість здійснення процесуального (судового) контролю за діями та
бездіяльністю слідчого та прокурора, що унеможливлює вплив на такі дії чи
бездіяльність, та притягнення останніх до юридичної відповідальності. Можна
стверджувати, навіть при фактичній умисній протиправній бездіяльності слідчого та прокурора у частині неповідомлення про підозру, така бездіяльність фор-

Юридичні і політичні науки

285

мально буде правомірною. На погляд автора, така умова додає можливості особам, які мають спеціальні знання, зловживати ними на власний розсуд, у формі
створення чинників направлених на доведення особи до самогубства. Без сумніву,
така законодавча конструкція дозволяє формально діяти в рамках закону (в т.ч.
суб’єкту владних повноважень).
Наостанок зазначу що, «скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі…»27, вказане в Переліку обставин, за яких за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1232) – є умовою, яка впливає на збільшення кількості
самогубств громадян України.
Підсумовуючи узагальнений матеріал, пропонуємо зробити такі висновки:
По-перше, з метою дотримання пропорційності у межах співвідношення
«суспільство – групи людей – особистість» та використання термінів «життя – волевиявлення – воля» потрібно в п.п. 2) п. 4 Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради
України внести доповнення «роз’яснення про дотримання пропорційності використання термінів «життя – волевиявлення – воля» та …».
По-друге, внести зміни до ст. 120 ККУ, хоча б замінивши слова «Доведення
особи до самогубства або до замаху на самогубство» на «Доведення особи до
суїциду або до скоєння самогубства», які мають більш коректне формулювання
для подальшого тлумачення. До санкції осіб, які скоїли кримінальне діяння, передбаченої диспозицією цієї статті, треба додати обмеження способу життя
підсудного в залежності від ступеня винуватості та законодавчо визначити категорії таких громадян і час перебування їх в цих категоріях (після вироку суду
обліково-реєстраційні дані та їх зображення мають бути внесені до списку на
строк, встановлений судом, і бути публічно доступними).
По-третє, пропонуємо додати до кримінального кодексу в Україні статтю з назвою «Спроба самогубства» з таким змістом «1.Спроба самогубства, чи будь-які
дії направлені на вчинення такого злочину, караються позбавленням волі на строк
до одного року, або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, або і тим і іншим.» і винести на обговорення фахівців другу частину цієї статті «2. Ті самі діяння, якщо вони спричинені неповнолітнім, караються обмеженням волі одного з батьків на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або і тим і іншим».
По-четверте, скасувати Постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 в частині дії обставин, за яких за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, про «скоєння самогубства
працівником плавскладу…»
1. Ukraine. Overview. Ukraine faces a number of challenges [Электронный ресурс] –
Режим до ступа: www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/.../Ukraine_b4_9.30.doc
(25.11.2013). 2. The World Factbook [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html (25.11.2013) – Назва з екрану.
3. Населення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html (25.11.2013). 4. WHO | Suicide rates per
100,000 by country, year and sex (Table) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html: (25.11.2013).
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Constitution [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.servat.unibe.ch/icl/
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у боротьбі зі злочинністю у сфері правосуддя. Проаналізовані міжнародні конвенції, які
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Бердник И.В. Исторический аспект международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере правосудия
Освещены вопросы исторического аспекта международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере правосудия. Проанализированы международные конвенции, которые определяют виды международной правовой помощи в уголовном судопроизводстве. Автор концентрирует внимание на основных этапах международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью в сфере правосудия.
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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.

Попередження злочинності у сфері правосуддя завжди були і є прерогативою
держави, найтіснішим чином пов'язана з її суверенітетом. Держава самостійно
встановлює загальнообов'язкові для всіх членів суспільства правила поведінки,
забезпечує єдиний правопорядок, визначає, які діяння, небезпечні для особи і
суспільства, є злочинами, встановлює види покарань та заходи кримінально-правового характеру за їх вчинення у відповідності зі своїм національним законодавством. Обумовлена глобалізацією сучасного життя інтернаціоналізація злочинності з її типовими для багатьох країн структурою і динамікою зумовила
об'єктивні труднощі боротьби з нею на національному рівні у зв’язку з обмеженими можливостями національних судових юрисдикцій та інших правоохоронних засобів у виявленні та розслідуванні цих злочинів, виявленні винних і притягнення їх до кримінальної відповідальності.
При дослідженні і аналізі історичних аспектів міжнародного співробітництва
держав у боротьбі зі злочинністю у сфері правосуддя були використані праці
Ю.К. Качуренка, Ф.І. Кожевнікова, І.В. Лєшукової, М.М. Полянського та інших.
Аналізуючи проблему попередження злочинності в міжнародному масштабі,
представляється доцільним зупинитися на більш детальному дослідженні змісту
поняття «попередження злочинності», оскільки це дозволить з максимальною повнотою виявити всі аспекти необхідного міжнародного співробітництва у сфері
правосуддя та визначити ефективність тих чи інших заходів, що вживаються
міжнародним співтовариством для вирішення зазначеної проблеми.
Попередження злочинності є складовою частиною кримінальної політики
держави і включає в себе поряд з кримінально-процесуальними заходами припинення злочинів і кримінально-правовими заходами впливу на злочинців, і
профілактичні заходи у зазначеній сфері. Тільки розгляд такого явища, як попередження злочинності, в сукупності всіх його складових, дає можливість виявити її
спрямованість і визначити значення. Зазначений підхід до розуміння змісту і сутності попередження злочинності, окрім того, дозволяє розглядати її як цілеспрямовану і послідовну діяльність органів держави, посадових осіб та інститутів
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громадянського суспільства по протидії на злочинність, а також фактори, що її породжують.
Серед актуальних проблем сучасного розвитку міжнародного співтовариства
одне з перших місць поряд з тероризмом займає проблема злочинності, що, як
підкреслюють відповідні структури Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН),
інші міжнародні неурядові організації (наприклад, Міжнародний Комітет Червоного Хреста – МКЧХ, Міжнародна амністія, Екологічна організація Грінпіс «Зелений світ»), набуває транснаціонального характеру. Боротьба зі злочинністю, як
внутрішня функція окремої держави, на сучасному етапі глобалізації, обумовленої до того ж «прозорістю кордонів», не може належним чином забезпечити її
ефективність. Міжнародне співтовариство з тривогою зауважує, що тероризм, корупція, незаконна торгівля наркотиками, торгівля людьми та інші міжнародні
кримінальні злочини, будучи джерелом надприбутків, набувають все більшого
поширення. Злочинні організації, багатонаціональні за своїм складом і державною належністю, ставлять під загрозу економічні, політичні інтереси не окремої,
а відразу декількох держав, перешкоджають їх нормальному міжнародному
співробітництву. Тому проблема злочинності, що вважалася не так давно
внутрішньою справою окремо взятої держави, вже не може вирішуватися її правоохоронними органами навіть з використанням можливостей виконавчої, законодавчої і судової влади без співробітництва з іншими країнами1.
Ефективна боротьба з транснаціональною організованою злочинністю, яку
ведуть правоохоронні органи України, можлива тільки при активній взаємодії
країн дальнього і ближнього зарубіжжя. У цілому ряді випадків цьому заважають
різні історичні традиції, відмінності в політичному устрої, правовому забезпеченні такої діяльності. Слід зазначити, що останніми роками Україна активно
включилася в процеси приведення законодавства до загальноєвропейського, і зокрема з питань правоохоронної діяльності.
Епоха буржуазних революцій ХVІІ–XVIII ст. вперше в історії людства
підштовхнула держави до укладання угод, об'єктом яких стали міждержавні
відносини щодо визначення протиправних діянь як міжнародного кримінального
злочину, що суперечить нормам загальнолюдської моралі і загрожує розвитку
міжнародних взаємин. Держави-учасники таких угод беруть на себе зобов'язання
не тільки визнавати певні протиправні діяння як міжнародні кримінальні злочини, але й співробітничати у запобіганні, припиненні таких злочинів і покаранні за
їх вчинення. Першими такими угодами були міжнародні документи щодо боротьби з работоргівлею і рабством. На Віденському конгресі 1815 р. була прийнята
Декларація про скасування торгівлі неграми-рабами, а потім у 1841 р. з ініціативи Англії укладена так звана «п’ятірна» Конвенція про заборону торгівлі рабами.
У 1890 р. держави, що мали Африку у колоніальному володінні, підписали Брюссельську угоду про заборону торгівлі рабами. Надалі в рамках Ліги Націй, а потім
і ООН, були прийняті кілька міжнародних конвенцій по боротьбі з работоргівлею
і рабством2.
У 1899 році в Лондоні відбулася Міжнародна конференція по боротьбі з
торгівлею жінками, що закликала держави до укладання багатосторонніх угод з
цього приводу. У 1919 році державами-учасницями Ліги Націй була підписана
Сен-Жерменська конвенція, яка змінювала Берлінський Генеральний акт 1885 року, Брюссельський Генеральний акт Декларації 1890 року, та підтверджувала
рішучість країн-учасниць домогтися повного скасування работоргівлі в усіх її
формах.
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Перша європейська конференція з питань міжнародного співробітництва у
сфері боротьби зі злочинністю відбулася у Варшаві 1927 р. У підсумкових документах роботи Конференції було визначено злочини, що посягають на міжнародний правопорядок піратство, підробку металевих грошей і державних цінних паперів, торгівлю рабами, жінками і дітьми, навмисне вживання всякого роду заходів, здатних породити суспільну небезпеку, незаконну торгівлю наркотиками,
порнографію, а також інші злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями. Водночас учасники Конференції зазначали необхідність
посилення міжнародного співробітництва правоохоронних органів.
У подальшому боротьбі з найбільш тяжкими злочинами безумовно сприяла
укладена 08.08.1945 р. угода між Урядами Радянського Союзу, Сполучених
Штатів Америки, Великобританії, Тимчасовим урядом Французької Республіки
про судове переслідування і покарання головних військових злочинців європейських країн, та прийнятий на її основі Статут Міжнародного військового трибуналу3. У Статуті Нюрнберзького Міжнародного військового трибуналу були визначені склади злочинів проти людства, за здійснення яких фізичні особи несуть
кримінальну відповідальність, незалежно від своєї посади. Під злочинами проти
людства розумілися злочини проти миру, людяності, військові злочини, геноцид і
апартеїд. Керуючись ним, у 1946 році було винесено вирок Нюрнберзьким
військовим трибуналом, а в 1948 році – Токійським Міжнародним військовим
трибуналом для Далекого Сходу4. Резолюціями від 11.12.1946 р. і 21.11.1947 р.
Генеральна Асамблея ООН підтвердила принципи міжнародного права, котрі визнані Статутом Нюрнберзького трибуналу і знайшли втілення у його вироку5.
При розв’язанні питань боротьби зі злочинністю документи ООН виходять з
того, що визнання гідності, властивої всім членам людського суспільства, а також
їх рівних і невід'ємних прав є основою свободи, справедливості і миру в усьому
світі, тобто стверджують нероздільність цілей забезпечення міжнародної безпеки
і захисту прав людини.
З проголошенням незалежності 24.08.1991 р. перед Україною постало питання створення власної договірно-правової бази в різних напрямках міжнародного
співробітництва, зокрема і у сфері правосуддя. Першою і важкою проблемою, що
виникла в цьому напрямку перед Україною, було її відношення до угод про
взаємну правову допомогу колишнього СРСР. Так, Декларація про суверенітет
України і Акт про проголошення незалежності України6 надали Україні статус незалежної держави, що самостійно визначає і проводить свою внутрішню та
зовнішню політику в усіх сферах життя, зокрема в економічній, політичній,
соціальній і правовій. Розвиток міжнародних зовнішньоекономічних відносин,
курс на побудову в Україні відкритого демократичного суспільства, перехід народного господарства до ринкових відносин, державне сприяння діловим, культурним і особистим контактам зумовили постійне збільшення потоку іноземців в
Україну і громадян України до інших держав7.
Вступ України до Ради Європи викликав багато проблем, стосовно зміни права, діяльності правоохоронних структур і судової практики у боротьбі зі злочинністю. Варто підкреслити, що вийшовши зі складу колишнього Радянського
Союзу, Україна розпочала реформувати свою правову систему. У Декларації про
державний суверенітет Україна заявила про те, що вона віддає перевагу загальнолюдським цінностям і пріоритету міжнародного права перед нормами національного законодавства8. Цей принцип на законодавчому рівні наша держава закріпила в Конституції і визначила, що чинні міжнародні договори, згода на обов'яз-
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ковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України при одночасному пріоритеті національного законодавства9.
Відповідно до Закону України «Про дію міжнародних договорів на території
України» від 10.12.1991р., укладені і належним чином ратифіковані Україною
міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм законодавства України10.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України» від
12.09.1991 р.11 були підтверджені зобов'язання нашої держави міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення незалежності України.
За цим же законом Україна є правонаступницею прав і зобов'язань за міжнародними договорами Союзу РСР, які стосуються її території, відповідають її інтересам і не суперечать Конституції України. До міжнародних договорів, згідно з якими Україна виступає правонаступницею, можна віднести:
1. Договір між СРСР і Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 4 грудня 1958 року і Протокол зі змінами і доповненнями до нього;
2. Договір між СРСР і Фінляндською Республікою про правовий захист і правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 9 липня 1980 р.;
3. Договір між СРСР і Алжирською Народною Демократичною Республікою
про взаємне надання правової допомоги від 28 лютого 1984 року;
4. Договір між СРСР і Республікою Кіпр про правову допомогу у цивільних і
кримінальних справах від 25 лютого 1987 року й ін.12
Рада Європи у своїй діяльності приділяла велику увагу створенню ефективного механізму надання міжнародної правової допомоги, зокрема, було розроблено
і відкрито до підписання ряд європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Україна приєдналась до шести з них, якими визначено такі види
міжнародної правової допомоги у кримінальному судочинстві:
– видача правопорушників (Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року та Додаткові протоколи до неї);
– надання допомоги у кримінальному переслідуванні, зокрема, передача предметів, документів, які мають значення для провадження у справі, вручення документів та розпоряджень суду щодо явки свідків і притягнутих до відповідальності
осіб (Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року);
– передача провадження у кримінальних справах (Європейська конвенція про
передачу провадження у кримінальних справах 1972 року);
– передача засуджених осіб для відбування покарання (Європейська конвенція
про передачу засуджених осіб 1983 року) та ін.13
Обов'язковою умовою їх ратифікації були зобов'язання внесення відповідних
змін до внутрішнього законодавства держави з метою забезпечення виконання вимог цих конвенцій. Саме тому їх норми мають бути деталізовані в національному
кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України.
Отже, надання міжнародної правової допомоги (міжнародне співробітництво)
в галузі боротьби зі злочинністю у сфері правосуддя становить собою врегульовану нормами міжнародного і національного права узгоджену діяльність різних
держав, спрямовану на захист нормальної діяльності не тільки судової влади, а й
органів, що сприяють процесуальній діяльності з виконанням судом функцій правосуддя (органів прокуратури, слідства і дізнання), а також органів, що виконують винесені судами вироки, ухвали, постанови та інші судові рішення.
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У зв’язку з тим, що Україна намагається стати повноправним членом Європейського Союзу, необхідно відзначити, що 18 березня 2004 р. був прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу» № 1629-IV, яким затверджена програма
гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, що заслуговує на схвалену оцінку намагання України наблизити національне законодавство до європейських стандартів14. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою права, що забезпечить
розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави, а також сприятиме зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у країнах-членах ЄС.
Отже, розвиток міжнародних зв'язків і в ранню епоху розвитку людства, і в сучасних умовах відбувався не тільки у сферах економіки, політики, культури. Всупереч добрій волі народів як окремі злочинці, так і злочинні організації здійснювали своє суперечне і нормам релігійної моралі, і правовим нормам незаконне
«міжнародне співробітництво». Природно, ці процеси не могли залишитися без
уваги політичних керівників держав, юристів, посадових осіб, покликаних вести
боротьбу зі злочинністю, що і обумовило необхідність укладення названих нами
міжнародних угод (договорів). Міжнародне співробітництво держав у сфері боротьби зі злочинністю одночасно було і є гарантією як міжнародної безпеки, так
і забезпечення законності і правопорядку всередині кожної держави – суб'єкта
подібної взаємодії. Наразі існує досить широка система міжнародних актів, за допомогою яких здійснюється нормативно-правова регламентація такого
співробітництва.
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ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ СВІТУ ЯК СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ
ПЕРЕВИХОВАННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ
Досліджується процес виникнення та історичної еволюції пенітенціарних систем
світу, як соціальних інституцій перевиховання і ресоціалізації; виділяються соціокультурні чинники, що його обумовили. Значна увага приділена методам, формам і засобам
пенітенціарного перевиховання, розкрита динаміка їх історичного розвитку.
Ключові слова: пенітенціарна система, соціальний інститут перевиховання і реабілітації, «робітні будинки», форми, методи і засоби перевиховання, праобрази в’язниць.
Мартиросян А.Г., Мартиросян Л.А. Возникновение и историческая эволюция
пенитенциарных систем мира, как социальных институтов перевоспитания и ресоциализации.
Исследуется процесс возникновения и исторической эволюции мировых пенитенциарных систем, как социальных институций перевоспитания и ресоциализации; выделяются социокультурные факторы обуславливающие его; анализируются методы, формы, средства пенитенциарного перевоспитания, раскрывается динамика их исторического развития.
Ключевые слова: пенитенциарная система, социальный институт перевоспитания и реабилитации, «роботные дома», формы, методы и способы перевоспитания,
прообразы тюрем.
Martirosian Artyr, Martirosian Lesa. Emergence and historical evolution of the penitentiary 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.

Соціально-економічна нестабільність, правовий вакуум, політичний колапс,
духовна криза нації зумовили посилення процесів криміналізації населення. Це
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спричиняє суспільну потребу у пенітенціарних закладах різних видів, що виконують функцію ізоляції й перевиховання людей, які з тих чи інших причин відхилилися від визначених суспільством поведінкових зразків1.
Дослідження пенітенціарної системи традиційно здійснювалось такими науками, як: кримінологія, соціологія та психологія. Основна увага приділялась
проблемам мотивації злочину, особистості злочинця, вивчення середовища, що
його формує.
Аналіз сучасних наукових досліджень пенітенціарної системи (О. Беца, Н. Калашник, О. Колб, В. Кривуша, В. Лунєв,Г. Радов, В. Россіхін, В. Синьов, А. Червеняк, Г. Шнайдер, Д. Ягунов, М. Яцишин, та ін.) засвідчує посилення інтересу
до педагогічного аспекту її діяльності та проблем перевиховання. Розширюється
і коло наук, що зосереджують свою увагу на проблемах пенітенціарної системи.
Зокрема, ними займаються такі науки, як соціальна педагогіка (Т. Авельцева,
Б. Алмазов, Н. Безсоннова, М. Бєляєва, Ю. Василькова, С. Вєтошкін, П. Гусак,
М. Галагузова, В. Горобцов, І. Жарков, Л. Завацька, І. Звєрєва, І. Кабат, О. Караман, В. Льовочкін, В. Лютий Л. Мардахаєв, С. Пальчевський, С. Толстоухова, та
ін.) та пенітенціарна (О. Беца, М. Докторович, В. Кривуша, В. Литвишков,
А. Мітькіна, Г. Радов, В. Синьов, та ін). Як свідчить аналіз наукових досліджень
найменш вивченими є питання виникнення та історичної еволюції пенітенціарних систем світу, як соціальних інституцій перевиховання. Разом з тим, без вивчення історичного досвіду трансформації ідей, на основі яких формувалась система виправних установ, аналіз реабілітаційних функцій сучасної пенітенціарної
системи є неможливим.
Пенітенціарна система (кримінально-виконавча система; від лат. poenitentia –
розкаяння) – державний інститут, що відає виконанням кримінальних покарань,
накладених на громадян відповідно до закону.
Пенітенціарна система – необхідна частина державного організму, що
функціонує приблизно на тому ж рівні якості, що й держава в цілому і тому може
слугувати індикатором її стану2.
В'язниці існують з незапам'ятних часів. Ідеї західноєвропейської пенології зародилися в грецьким містах-полісах близько 700 р. до н. е. Проте тюремне ув’язнення не відігравало суттєвої ролі, оскільки злочинців, в основному, убивали,
штрафували, піддавали остракізму (вигнання з полісу) або публічно катували3.
У стародавньому Римі, відповідно до кодексу законів «Дванадцять таблиць»
(451 р. до н.е.) тюремне ув’язнення застосовували лише у випадку боргів і для
очікування смертної кари.
В епоху раннього і класичного Середньовіччя в Європі в’язниця слугувала
інструментом ізоляції маргінальних верств суспільства. Спочатку до них відносили прокажених, потім хворих чумою, венерично хворих, психічно хворих, і на
кінець періоду класичного Середньовіччя – жебраків і бідняків. У цей період,
в’язниця, як інструмент покарання за вчинений злочин, була відсутня у багатьох
європейських країнах. Наприклад у Франції (ордонанс 1670 р.) «було встановлено наступні міри покарання: смертна кара, тортури, по життєва відправка на галери, тимчасова відправка на галери, ганебний стовп і тимчасове вигнання. В’язниця використовувалась лише до тих категорій населення, відправка на галери
яких була неможлива – людей похилого віку, жінок та боржників. Ув’язнені були
зобов’язані оплачувати своє утримання»4.
Трансформація функцій в’язниці, із закладу ізоляції у заклад відбування
кримінального покарання, розпочинається з епохи пізнього Середньовіччя, коли
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капіталістичні виробничі відносини починають швидко розвиватися у країнах
Європи. У цей період спостерігаються перші спроби криміналізації та педагогізації функцій в’язниці. Наприклад в Англії, починаючи з XVI ст. розвивається
власне виробництво вовняних тканин, яке концентрується на капіталістичних мануфактурах. Забезпечення їх функціонування потребує вкладення великих
капіталів, сировини і значної кількості робочих рук. Ця економічна потреба
обумовила початок зміни функцій в’язниці, який розпочався з процесу інтеграції
в’язниць і робітних будинків для здорових жебраків.
У 1575 р. на законодавчому рівні було прийняте рішення про покарання жебраків і полегшення долі бідняків шляхом будівництва виправних будинків (houses
of correction) з розрахунку по одному на графство. Дуже швидко їх назва стала синонімом робітних будинків для здорових бідняків. На той час в Англії їх було біля
2005.
Перший такий будинок під назвою «Бридвел» був побудований в Лондоні у
1575 р. Його створення стало результатом нової соціальної політики в Англії, яка
була спрямована на боротьбу з жебрацтвом. Вона базувалась на наступних принципах: праця під страхом покарання є найбільш ефективним засобом знищення
бідності; жебраки, бідняки і різні «паразити» повинні бути поміщені у робітний
будинок з жорстким трудовим режимом.
Лондонський Бридвел був побудований як виробничі майстерні, що знаходились під контролем ремісничих гільдій і поліцейським наглядом. Була введена
жорстка дисципліна. Дуже швидко виправні (робітні) будинки злились з в’язницями.
Нова соціальна політика, що поєднувала у собі елементи покарання і примусової праці у виправних (робітних) будинках, яскраво проявилась в Голандії.
Відкриті у 1596 році в Амстердамі робітні будинки «Распхьойс» (для чоловіків) і
«Спінхьйос» (для жінок і дітей) стали справжніми праобразами нових в’язниць
епохи пізнього Середньовіччя. Вони призначалась для ізоляції і виправлення жебраків і малолітніх злочинців.
В основу діяльності робітних будинків «Распхьойс» та «Спінхьйос» було покладено наступні принципи: термін покарань змінювався в залежності від поведінки ув’язненого і за думкою в’язничної адміністрації міг бути скорочений;
праця ставала обов’язком ув’язнених, які працювали спільно, а за виконану роботу отримували винагороду; встановлювався чіткій розпорядок дня, вводилась система заборон і обов’язків, безперервний нагляд; вводились обов’язкові релігійні
читання6.
За порушення режиму вводились жорстокі покарання. Порушники утримувались в ізольованих камерах, що постійно наповнювались водою, яку було необхідно відкачувати.
Принципи організації виправних будинків в Голландії заклали основу появи у
другій половині ХVІІІ століття трьох класичних моделей в’язниці: фламандської,
англійської та американської.
Таким чином, різноманітні форми, які приймала політика ізоляції – покарання та перевиховання через примусову працю, – започаткували процес трансформації в’язниці у заклад відбування кримінального покарання.
Зразком для фламандської моделі в’язниці став робітний будинок в Генте, в
якому примусова праця була організована за законами економічної доцільності.
Ідеологічною концепцію, що обґрунтувала потребу застосування примусової
праці, як виховного засобу стала ідея про те, що основна причина злочинності,
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якою була охоплена Європа у зв’язку з масовими процесами пауперизації та
маргіналізації населення – пустопорожній спосіб життя бідняків, який дозволяє
жити не працюючи. Єдиним засобом уникнення поширення злочинності у
суспільстві було визнано застосування «трудової педагогіки», щодо вказаних категорій населення. ЇЇ застосування надавало морального змісту самому факту ізоляції людини від суспільства перетворюючи його на вид кримінального покарання, а робітний будинок на виправний заклад, у якому це покарання відбувається.
Передбачення можливості скорочення покарання при умові хорошої поведінки і
виконання вказаного обсягу робіт ув’язненими надавало виховній функції закладу ще більшої ефективності.
Застосування трудової педагогіки вплинуло і на визначення терміну відбування покарання. Воно виключало як дуже короткі, так і дуже довгі терміни, оскільки
перші не дозволяли б ув’язненим набути трудові навички і бажання працювати;
другі – робили вивчення ремесла безперспективним, оскільки довготривале
ув’язнення не давало людині життєвої перспективи. Покарання мало сенс лише у
тому випадку, коли на протязі терміну ув’язнення виникала можливість перевиховання і економічного використання ув’язненого.
Такий підхід давав цілий ряд переваг для влади: по-перше – зменшувалась
кількість кримінальних злочинів, оскільки потенційні злочинці (здебільшого
представники маргінальних верств населення – бідняки і жебраки) масово,
внаслідок заборони жебрацтва, потрапляли у заклади ізоляції; по-друге – держава позбавлялась необхідності компенсувати потерпілим шкоду від злочину,
оскільки покарання у вигляді примусової праці, розглядалось як певна винагорода, яку сплачує ув’язнений співгромадянам за скоєний злочин; по-третє – з’являлась маса нових робітників, що сприяло зниженню собівартості робочої сили; почетверте – для бідняків праця за їжу або невеликий заробіток, розглядалась як
форма благодійної допомоги суспільства7.
Принцип «трудової педагогіки» отримав своє продовження і в англійській моделі в’язниці. Тут до ідеї примусової праці було додано ідею ізоляції ув’язнених
один від одного. У даному випадку ізоляція розглядалась не лише як форма утримання засуджених, а найперше, як метод і засіб перевиховання. На думку
англійського юриста Дж. Хенуєя, ізоляція дозволить ув’язненому сформувати нову свідомість (економічну і релігійну), що у майбутньому дозволить людині адаптуватись у суспільстві.
У 1779 році в Англії, на основі пропозицій Дж. Хенуєя був прийнятий парламентській Білль, відповідно до якого в’язниця повинна виступати у трьох іпостасях: як заклад, що устрашає; як інструмент повернення індивіда до моральності;
як умова для навчання ремеслу. Проте втілити в реальну практику ці функції у
повному обсязі для всіх ув’язнених не вдалося. Була побудована в’язниця у Глочестері, де повній ізоляції піддавались лише найнебезпечніші злочинці; інші працювали разом, піддаючись ізоляції лише вночі.
Зразком для американської моделі стала в’язниця Уолнат Стріт, побудована за
моделлю Гента і Глочестера, проте її виховні функції були значно поглиблені.
Передумовою її появи стала створена релігійною сектою квакерів у 1776 році
у Філадельфії (штат Пенсільванія, США) тюремна система, що отримала назву
Філадельфійської або Пенсільванської. У квакерській системі тюрма була вперше
названа пенітенціарієм (від латинського penitentia – каяття; penitentiamus – покаянний, виправний)8. Засобом перевиховання було обрано не примусову працю, а
ізоляцію ув’язнених, як від зовнішнього світу, так і один від одного.
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Керуючись ідеєю про досконалість людини у так званому природному стані,
квакери намагалися усунути в ув'язненні все те, що могло відвернути її від шляху перевиховання, заважало її самоспогляданню й порушувало її спокій9.
З цієї причини в’язниця організовувалась як місце покаяння (penitentiary). Читання Біблії, самотність та роздуми, до яких вона спонукала, абсолютна тиша і
мовчання – основні методи, що забезпечували перевиховання ув’язнених.
Ідея ізоляції, як засобу перевиховання, була застосована у в’язниці Уолнат
Стріт (1786 р. Філадельфія). Ніяких зв’язків із зовнішнім світом філадельфійська
система подібно до квакерської «келійної» не передбачала.
Друга ідея квакерської тюремної системи – моральне перевиховання шляхом
читання книг морально-релігійного змісту, також була застосована у в’язниці
Уолнат Стріт.
У філадельфійській системі у повній мірі також була використана ідея примусової праці, як засобу перевиховання. Ця ідея була запозичена з англійської моделі в’язниці. Основні принципи трудової педагогіки були наступні: «обов’язкова
робота в цехах; постійна зайнятість ув’язнених; фінансування в’язниці за рахунок
праці ув’язнених; виплата винагороди за працю, як засіб, що дозволяє ув’язненим
накопичити певну суму коштів до моменту закінчення терміну покарання; сувора
трудова дисципліна; жорсткий режим дня»10.
Окрім того, філадельфійська в’язниця мала і інші спільні риси як з глочестерською в’язницею: (ізоляція застосовувалась лише для злочинців, що скоїли важкі
злочини і для тих хто порушував дисципліну у самій в’язниці), так і з гентською
– передбачалась можливість скорочення покарання за зразкову поведінку.
Таким чином інтеграція методів перевиховання глочестерської та гентською
в’язниць з методами квакерської тюремної системи та трудовою педагогікою дозволила значно розширити методи перевиховання і таким чином поглибити педагогізацію в’язниці, що у свою чергу дозволило надати їй не лише статусу карального закладу, а найперше, закладу виправного.
Філадельфійська система ув’язнення мала ряд особливостей, які вплинули на
подальший розвиток пенітенціарної системи в цілому.
«По-перше – був застосований принцип нерозголошення покарання, який передбачав широке розголошення вироку і підстав для нього, проте сам процес
здійснення покарання здійснювався таємно і без публічних видовищ, характерних
для феодального суспільства. Таким чином, покарання ставало процесом, що розгортається за участю ув’язненого і наглядача. Перевиховання індивіда ставало
справою адміністрації, у якій основна роль належала в’язничним інспекторам
(першопочатково – з числа найбільш поважних громадян міста) зобов’язаних
проводити моральні бесіди із злочинцями.
По-друге – важливим наслідком інспекторського контролю стало формування
знань про злочинців. Одночасно, з появою нового ув’язненого адміністрація отримувала звіт про його злочини та їх причини, резюме допиту, висновки про його поведінку. Протягом всього терміну ув’язнення злочинець піддавався спостереженню, а його поведінка кожен день документально фіксувалась з метою формування думки про можливість скорочення його термінів ув’язнення. Накопичення знань про злочинців дозволило розділити їх за тяжкістю злочинів і у
відповідності до нахилів»11.
Аналіз характерних рис трьох моделей в’язниці засвідчує спільність мети покарання – попередження повторення злочину, і педагогічний характер процедури
і технології виконання покарання. Спостерігається і спільність у засобах виправ-
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лення і перевиховання ув’язненого, якими були: режим відбування покарання,
примусова праця, соціально-вихована робота у різних формах (релігійне виховання, моральні настанови, моральні бесіди тощо).
Повну перемогу пенсильванська система здобула в XIX ст., коли законодавчі
збори штату доручили квакерам та Філадельфійському товариству влаштування 2
великих пенітенціаріїв – в Пітсбурзі та Черрі-Гіллі. Проте, реально працювати
розпочала лише в’язниця Черрі-Гіллі, відкрита в 1829 p., яка стала взірцем для
інших пенітенціаріїв. В’язниця мала 582 камери одиночного ув'язнення. З перших
же років існування визначилась перевага системи. Втеч стало менше, змови і
спільні протести, а також розбещення арештантів виявилося неможливим. Але
повне роз'єднання з усім суспільством, заборона листування, навіть з рідними, доводили багатьох до божевілля. Захворюваність досягла високих показників,
психічний стан в'язнів був постійно пригніченим, в них з'явилося байдуже ставлення до всього навколишнього середовища12.
Таким чином, досвід в’язниці Черрі-Гіллі засвідчив, що повна ізоляція як
засіб перевиховання не є ефективним і надалі філадельфійську систему одиночного ув'язнення використовували лише для найбільш запеклих злочинців з метою
залякування. «Виконуючи завдання духовного відродження злочинців і спеціальної превенції, пенсильванська в’язнична система, однак повною мірою не вирішувала проблем забезпечення виховної ролі покарання»13.
Однак, пенсильванська система стала предметом наслідування й у Європі (наприклад, Маобіт у Берліні, Сенжиль у Брюсселі, Лефортівська в’язниця в Москві,
Хрести в Санкт-Петербурзі тощо)14.
Подальша еволюція шляхів перевиховання у пенітенціарних закладах спостерігається в «обернській» системі, де було застосовано один із методів перевиховання квакерської системи ув’язнення – метод мовчання. Він мав на меті приборкання волі ув’язненого. Засудженим під загрозою тілесних покарань суворо
заборонялися будь-які розмови.
Метод мовчання доповнювався методом примусової праці з застосування
фізичних покарань та жорсткого режиму.
Обернська в’язниця (1820 р.) мала 550 окремих камер та стільки ж в'язнів.
Зранку арештантів випускали з камер і проводили до загальних майстерень. Там
вони працювали під суворим наглядом в суцільному мовчанні, яке продовжувалося і під час вечері за столом. Для зменшення спокуси розмовляти з сусідами всіх
ув’язнених розсаджували обличчям в один бік. За будь-яку провину (промовлене
слово, неуважність під час роботи) призначали покарання – наглядачі лупцювали
батогом. Ввечері арештантів знов усамітнювали в камерах, де вони слухали молитву, яку читав священик в коридорі, та лягали спати. Витримувати подібний режим могли лише одиниці, через що дисциплінарні покарання за порушення мовчання були величезні. За всієї суворості цього режиму його вплив на мораль та
психіку злочинців виявився настільки суттєвим, що найближчим часом в США
було збудовано 13 тюрем такого типу, поміж них відома тюрма Сінг-Сінг біля
Нью-Йорку в 1825 р. на 1000 камер15.
Жорстка дисципліна дала змогу обернській адміністрації перетворити в’язницю на досить прибуткове підприємство. Працю засуджених здавали в найм
підприємствам, які пропонували найкращу ціну. Відтак підприємці організовували виробництво, платили в’язниці і забирали продукцію. Так, у різні часи засуджені виробляли цвяхи, залізні інструменти, бочки, шили одяг, взуття, робили
меблі16.
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Починаючи з 40-их років ХІХ ст. обернське в’язничне підприємство успішно
почало виробляти шовкову тканину. Комерціалізація виробництва давала чималі
прибутки, що обумовило запозичення цієї ідеї іншими американськими в’язницями (Сінг-Сінг, Ньюгейт).
Таким чином, комерційний характер примусової праці, як методу перевиховання, зробив його ще привабливішим для застосування у пенітенціарній системі.
Разом з тим, використання примусової праці у поєднанні з методом мовчання
та фізичними покараннями, перетворювало її на засіб знущання над ув’язненими,
що значно нівелювало її виховний ефект. “Обернська в’язнична система, використовуючи примусову працю безправних людей, виявила себе як засіб витонченого знущання над злочинцями і не була спроможна примусити їх до каяття. Однак
позитивні наслідки від використання праці в’язнів обумовили визнання цієї системи як у США, так і в інших країнах”17.
В кінці ХІХ ст. пенітенціарною практикою було спростовано ефективність використання мовчання і одиночного ув’язнення як засобів виправлення і перевиховання. Розпочинається лібералізація індивідуального утримання, суть якої полягала у проведенні спільних робіт, прогулянок, створення можливості спілкування
із зовнішнім світом без обмежень і роз'єднанні вночі.
Здійснений аналітичний огляд процесу становлення та еволюції виховних
функцій пенітенціарної системи в їх історичній ретроспективі дозволяє зробити
висновок про те, що в’язниця, як карально-виправний заклад, виникає в епоху
пізнього Середньовіччя і формується під впливом соціально-економічних чинників, зокрема капіталістичних виробничих відносини, що розвивались у країнах
Європи. Марганалізація широких верств населення, їх асоціальний спосіб життя,
потреба виробництва у дешевій робочі силі обумовили трансформацію благодійних закладів для бідняків і жебраків – робітних будинків – у заклади карально-виправні. Жорстка дисципліна і режимні умови життя трансформували
робітний будинок у пенітенціарний заклад. Ізоляція від суспільства розглядалась
як засіб покарання; примусова праця – як засіб виправлення і перевиховання. У
часових межах становлення пенітенціарної системи у Європі охопило майже чотири століття (XVІ – кінець ХІХ ст.) Еволюція в’язниці, як соціальної інституції,
відбувалась у напрямку від появи поодиноких закладів ув’язнення до утворення
системи карально-випраних закладів. Дослідження методів, форм і засобів покарання і перевиховання цього періоду засвідчує їх крайню жорстокість, як через
використання фізичних покарань, так і через засто сування психологічних
впливів, що вкрай негативно відбивались на психіці людини ламаючи її, або перетворюючи на соціально небезпечну істоту. З огляду на це початковий етап становлення пенітенціарної системи доцільно визначити як репресивний, незважаючи на гуманне бажання суспільства перевиховати індивіда, який порушив встановлені правила співжиття і допомогти йому адаптуватись до життя після відбування покарання.
У контексті вивчення соціально-реабілітаційних функцій сучасної пенітенціарної системи потребує подальшого дослідження історичний процес гуманізації покарань, як засобів перевиховання, ресоціалізації та соціальної адаптації
індивіда.
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ СТАТУС ЗБРОЄДЕЛІКТИКИ
ЯК БАЗИСНОГО ЧАСТКОВОГО ВЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Визначено місце кримінальної зброї поміж інших видів зброї та засобів вчинення
макроправопорушень. Запропоновано систему зброєделіктики як базисного часткового
вчення криміналістики про вогнепальну, механічну і вибухову зброю, боєприпаси, вибухові пристрої і речовини та засоби підриву і сліди протиправного поводження з ними.
Ключові слова: кримінальна вогнепальна, механічна і вибухова зброя, зброєделіктика, легальна зброя, легальна паразброя, ймовірна паразброя.
В.С.Шаповалова. Системно-структурный статус оружиеделиктики как базисного частного учения криминалистики
Определено место криминального оружия среди иных видов оружия и средств совершения макроправонарушений. Предложено систему оружиеделиктики как базисного частного учения криминалистики об огнестрельном, взрывном и механическом оружии, боеприпасах, взрывных устройствах и веществах и средствах подрыва и следах
противоправного обращения с ними.
Ключевые слова: криминальное огнестрельное, механическое и взрывное оружие,
оружиеделиктики, легальное оружие, легальное параоружие, вероятное параоружие.
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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 criminalistics 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 результати авторського дослідження понад 50 існуючих варіацій
із визначення системно-структурного статусу сукупності знань про кримінальну
зброю, взагалі, і про її окремі види, зокрема1, традиційне розуміння даної проблеми настільки недосконале і суперечливе, наскільки необґрунтованими і різноаспектними виявилися й існуючі підходи до визначення сутності даної сукупності
знань2.
Конкретизувати певним чином системно-структурний статус сукупності
знань про кримінальну зброю намагалися лише ті автори, які вважали за можливе сформулювати стисле визначення поняття власне зброєзнавства як цілісної сукупності знань, де позначали й певний системно-структурний статус цієї галузі.
Так, Ю. Ю. Барбачакова розглядала зброєзнавство як галузь криміналістики3,
В. А. Хвалін – специфічну галузь криміналістичного знання про вогнепальну, холодну, газову та інші види зброї4 та ін. Ще більш різноманітним даний підхід виявився у тих авторів, які розглядали дану сукупність знань в контексті лише окремих видів зброї, коли, зокрема, В. С. Кузьмічов та Г. І. Прокопенко, визначаючи
поняття криміналістичного зброєзнавства, назвали його галуззю криміналістичної експертизи5. При визначенні ж поняття криміналістичної вибухотехніки вказані автори взагалі уникли проблеми внутрішньо структурного статусу цієї сукупності знань6, а проблеми механічної зброї й взагалі не розглядали7, всі ці традиційні підходи можна об’єднати тим, що виклад положень такої сукупності
знать не виходить за межі другої частини криміналістики – «Техніка», і різниця
полягає лише у тому, де саме ці положення розглядалися – в якості окремої теми8
чи в межах інших традиційних тем техніки. М. В. Салтевський проблеми зброї,
зокрема, викладав в межах теми «Следы средств совершения преступления (криминалистическая механоскопия)»9 та ін.
Усуненню вказаних недоліків й присвячена низка останніх авторських
публікацій10, в яких представлене принципово нове розуміння системно-структурного статусу сукупності знань про всі види власне кримінальної зброї –
«Зброєделіктика», як базисного часткового вчення криміналістики. Оприлюднення авторського варіанту визначення системно-структурного статусу даної сукупності знань та започаткування коректної дискусії з приводу прийняття загально
визнаного варіанту вирішення даної проблеми і складає головну мету цієї
публікації.
Новітній підхід до визначення системно-структурного статусу зброєделіктики
як базисного часткового вчення криміналістики тісно пов'язаний із уточненням
сутності і місця зброї поміж інших засобів скоєння макроправопорушень. Саме
тому привертає до себе увагу новаторська позиція, перш за все, М. В. Салтевського, який один із перших запропонував загальну класифікацію та визначення
сутності засобів скоєння злочинів, які поділялися на чотири групи: «1) орудия совершения преступления; 2) оружие; 3) источники повышенной опасности; 4) силы и явления природы»11, що підтримали П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, А. В. Ко-

Юридичні і політичні науки

Тимошенко12

301

фанов, П. Ю.
та багато інших авторів. Згідно даного підходу, основна ознака всіх засобів скоєння злочину полягає у тому, що певний матеріальний
об’єкт використовується для досягнення злочинного результату, а всі види зброї
(коли фактично була вказана лише вогнепальна зброя і так звана «холодна зброя»)
об’єднуються тільки тому, що вона використовуються для нападу та захисту.
При всій позитивності власне викладеної спроби з’ясувати сутність зброї та її
місце поміж всіх інших матеріальних об’єктів, що використовуються при вчиненні правопорушень, не можна погодитися із достатньо розпливчастим визначенням сутності та ознак зброї, що значно краще і на цей час найбільш виважене
та повно викласти такому розвитку даної ідеї із класифікації саме засобів макроправопорушення на: 1. Зброя макроправопорушення – предмет або пристрій, що
технічно придатний, конструктивно здатний і застосований для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень, або використання людиною з цією ж метою сил природи, у тому числі тварин, включаючи мікроорганізми (віруси, мікроби і пр.). 2. Знаряддя макроправопорушення – інші предмети і пристрої і сили
природи, що використовуються для вчинення макроправопорушень. 3. Дії сил
природи, у тому числі тварин, включаючи віруси, мікроби та інші мікроорганізми, що завдають правам, свободам, інтересам та/чи обов’язкам фізичної або
юридичної особи чи державі не менш ніж значної шкоди, але не спрямовуються
людиною на вчинення макроправопорушення.
З урахуванням цього класифікацію зброї макроправопорушення в залежності
від обставин її появи і застосування більш правильно представити таким чином:
1. Легальна зброя – предмет або пристрій, що виготовлений правомірно та
технічно і конструктивно придатний і функціонально призначений для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень.
2. Легальна паразброя – конструктивно схожий зі зброєю предмет або
пристрій, що виготовлений правомірно та технічно придатний для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень, але конструктивно і функціонально призначений для інших цілей: мисливська, спортивна, інша зброя, монтажнобудівельні пістолети, сокира, побутові ножі і пр.
3. Ймовірна паразброя – конструктивно не подібний зі зброєю предмет або
пристрій, що виготовлений правомірно або має природне походження і технічно
придатний для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень, але конструктивно і функціонально призначений або природою обумовлений для інших
цілей: лом, «хомка», камінь, палиця і пр.
4. Кримінальна зброя, яка в залежності від:
4.1. Обставин її появи та засто сування поділяється на: 4.1.1. Де-факто
кримінальну зброю – предмети чи пристрої, які протиправно виготовлені, перероблені або пристосовані переслідуваною особою з названих видів зброї для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень і застосовані цією особою з
вказаною метою або не застосовані за незалежних від неї обставин чи/або лише
знаходяться в її володінні з іншою противоправною метою. 4.1.2. Де-юре
кримінальну зброю – перераховані види зброї, що застосовані переслідуваною
особою без її початкового виготовлення, переробки або пристосування цією особою для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень та/чи знаходяться у
володінні вказаної особи з іншою противоправною метою.
4.2. Принципу дії на: 4.2.1. Кримінальну вогнепальну зброю та/чи боєприпаси. 4.2.2. Кримінальну вибухову зброю, пристрої і речовини та/чи засоби підриву.
4.2.3. Кримінальну механічну зброю та/чи боєприпаси13.
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Виходячи з викладеного варто мати таку структуру зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики: 1. Вогнепальна зброя і боєприпаси та антиделіктні сліди протиправного поводження з ними. 2. Вибухова зброя, пристрої
та речовини, засоби підриву та антиделіктні сліди протиправного поводження з
ними. 3. Механічна зброя і боєприпаси та антиделіктні сліди протиправного поводження з ними.
Традиційне розуміння системи сукупності знань про кримінальну зброю є
різноманітним. Так, Ю. Ю. Барбачакова її іменує «Криминалистическое оружиеведение» і розглядає окремо14, а «Криминалистическое исследование взрывных
устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва»15 – в межах теми «Криминалистическое исследование нетрадиционных криминалистических объектов»16.
Усунення даного та інших викладених недоліків традиційних підходів із розуміння системно-структурного статусу сукупності знань про кримінальну зброю
більш правильно робити на основі новітніх підходів щодо системно-структурного статусу і змістовно-тематичного наповнення базового спеціального курсу з
криміналістики. Взагалі дана юридична наука складається за концепцією
О. А. Кириченка та Ю. Д. Ткача із теорологічних вчень, базисних часткових вчень
і спеціальних часткових вчень17. За цим підходом вказаних авторів теорологічними вченнями є взаємопов’язані сукупності знань, що складають першу частину
базового навчального курсу криміналістики «Теорологія» і мають значення для
розвитку криміналістики у цілому та кожної з її наступних частин, а саме:
1. Періодизація розвитку вітчизняної криміналістики. 2. Поняття криміналістики.
3. Системно-структурна будова та змістовно-тематичне наповнення криміналістики. 4. Дисциплінарні зв’язки криміналістики (які засновані на новітній класифікації юридичних наук). 5. Дидактичні основи криміналістики. 6. Методологія
криміналістики. 7. Основи версіювання, планування та організації протидії макроправонарушений. 8. Основи роботи з особистісними і речовими джерелами
антикримінальних відомостей. 9. Основи мікрооб’єктології.
Базисні часткові вчення складають взаємопов’язаний зміст другої, третьої та
четвертої частини навчального курсу криміналістики (техніки, тактики, методики), а їх основи викладаються у другому розділі техніки «Основні галузі техніки»,
що в одному із курсів з криміналістики представлено такими темами, як: «8. Основи фотозйомки і звуковідеозапису. 9. Основи слідознавства. 10. Основи одорології. 11. Основи зброєделіктики. 12. Основи встановлення автора, виконавця, засобів, процесу та інших обставин виготовлення документів. 13. Основи встановлення факту, автора, виконавця, засобів, процесу та інших обставин внесення змін
у документи. 14. Основи габітоскопії. 15. Основи антиделіктної інформатики».
Новітній підхід щодо системи спеціальних базових вчень криміналістики також може бути пояснений на прикладі зброєделіктики, коли спеціальними частковими вченнями, з однієї сторони, і розділами власне зброєделіктики фактично виступають наступні: 1. Кримінальна вогнепальна зброя і боєприпаси та антиделіктні сліди протиправного поводження з ними. 2. Кримінальна механічна
зброя і боєприпаси та антиделіктні сліди протиправного поводження з ними.
3. Кримінальна вибухова зброя, пристрої і речовини, засоби підриву та антиделіктні сліди протиправного поводження з ними, тобто основні розділи даного
базисного часткового вчення.
Проте зброєделіктика як базове часткове вчення є однопорядковим з іншими
семи базовими частковими вченнями базового спеціального курсу криміналістики і положення цих вчень однаково розподіляються в межах даного курсу, що в
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одному з останніх базових спеціальних курсів криміналістики роз’яснено детально18 і більш правильно викласти з урахуванням вказаних новітніх підходів у такому удосконаленому вигляді. Положення зброєделіктики, як і положення інших
базисних часткових вчень, мають пронизувати і техніку, і тактику, і методику. В
техніці мають бути викладені лише основи зброєделіктики щодо поняття і системи даного базисного часткового вчення, його джерел та дисциплінарних зв’язків,
поняття і класифікації кримінальної вогнепальної зброї і боєприпасів, кримінальної механічної зброї і боєприпасів та кримінальної вибухової зброї, пристроїв і
речовин і засобів підриву та слідів протиправного поводження з ними тощо.
Особливості тактики збирання та особистого дослідження антиделіктних
слідів протиправного поводження із кримінальною вогнепальною зброєю і
боєприпасами, кримінальною механічною зброєю і боєприпасами та кримінальною вибуховою зброєю, пристроями і речовинами та засобами підриву (слідів її
виготовлення, переробки, прилаштування, застосування, розкрадання, зберігання, ремонту, збуту, придбання і транспортування, у т. ч. носіння та контрабанди)
при здійсненні окремих де-факто слідчих і судових дій, а також при призначенні
й проведенні експертизи даної зброї та слідів протиправного поводження з нею
вже треба розглядати в межах відповідних тем третьої частини «Тактика», перш
за все, розділу 2 – «Тактика проведення окремих де-факто процесуальних і деюре процесуальних і парапроцесуальних дій чи їх комбінацій», а також розділу 3 – «Тактика призначення і проведення експертиз.
Методичні аспекти засто сування положень базового часткового вчення
«Зброєделіктика» мають знайти відображення у межах відповідних тем четвертої
частини – «Методика», причому як розділу 2 – «Методики протидії окремим видам і групам макроправопорушень», так і розділу 3 – «Методики протидії макроправопорушенням за особливих обставин», коли є потреба відобразити певні
особливості де-факто слідчих чи судових дій у контексті протидії певній групі
(виду) макроправопорушень, пов’язаних із кримінальною зброєю, наприклад, у
протидії терористичним актам, вбивствам, заподіянню тілесних пошкоджень,
хуліганству, розкраданням, контрабанді, незаконному полюванню та ін., або у
протидії організованим макроправопорушенням тощо.
Узагальнення В. С. Шаповаловою 35 кримінальних справ, в матеріалах яких
була відображена робота фактично із об’єктами зброєделіктики, показало, що в
21 кримінальній справі відображалася робота із власне кримінальною механічною зброєю та антиделіктними слідами її застосування при вбивстві чи заподіянні тілесних ушкоджень, у 5-ти справах із використанням з цією метою
кримінальної вогнепальної зброї і по 2-ом справам – кримінальної вибухової
зброї, тоді як 6 кримінальних справ було пов’язано із відображенням протиправного виготовлення та зберігання вогнепальної чи вибухової зброї або боєприпасів
та 1 кримінальна справа – із такого роду протиправними діяннями із механічною
зброєю19. Причому із 7-ми кримінальних справ були виділені матеріали для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності за порушення правил реєстрації та отримання дозволу на придбання, зберігання та застосування
мисливської вогнепальної зброї20. Дані результати свідчать про те, що положення
зброєделіктики на практиці виходять за межі традиційної криміналістики та протидії власне лише злочинам. Це також демонструє правильність авторського
підходу щодо розширення змісту зброєделіктики за межі власне застосування
різних видів зброї для вбивства чи заподіяння тілесних пошкоджень до будь-яких
протиправних дій з нею та з іншими об’єктами даної сукупності знань, а також за
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межі власне криміналістичної зброєделіктики в напрямку становлення юридичної зброєделіктики, яка б могла забезпечити антиделіктологів відповідними теоретичними знаннями та практичними навичками у контексті протидії й іншим,
ніж макроправопорушення, правопорушенням, що пов’язані із кримінальною
зброєю та з іншими об’єктами зброєделіктики.
Таким чином, представлене авторське розуміння системно-структурного статусу зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики про всі без
винятку різновиди власне кримінальної зброї та інші зброєделіктні об’єкти, тобто
про вогнепальну зброю та боєприпаси, вибухову зброю, пристрої і речовини та
засоби підриву та механічну зброю і боєприпаси, а також про антиделіктні сліди
протиправного поводження зі всіма переліченими зброєделіктними об’єктами,
може стати основою для започаткування відповідної коректної і плідної дискусії
із остаточного вирішення даної достатньо актуальної у доктринальному і прикладному (юридосвітянському, практично-антиделіктному) аспекті проблеми.
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учебник / Отв. ред. Н.М. Балашов. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 292-306; БежанБек В.Л. Судебная баллистика / В.Л. Бежан-Бек, А.А. Эксархопуло // Криминалистика:
учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Лань, 2001. – С. 213-242;
Волынский А.Ф. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения
(криминалистическое оружиеведение) / А.Ф. Волынский, А.Г. Егоров, В.М. Плескачевский // Криминалистика: учебник: в 3 т. / под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград:
ВСШ МВД России, 1994. – Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. – С. 67-90; Гора І.В. Криміналістика: навч. посібник І.В. Гора,
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С. 146-161 та ін. 9. Специализированный курс криминалистики для слушателей вузов
МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального образования / [под ред.
М.В. Салтевского]. – К.: КВШ МВД СССР, 1987. – С. 103-130. 10. Курс лекцій з
криміналістики. Базисні ознаки, поняття і класифікація кримінальної зброї. – С. 37-40;
Кириченко А.А. Свыше ста лучших концепций и доктрин юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / А.А. Кириченко и др. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
ДЕЯКИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
Розглядається правове регулювання, види запобіжних заходів та порядок їх застосування у деяких зарубіжних країнах. Висвітлюються позитивні аспекти застосування таких заходів і необхідність впровадження їх у кримінальне процесуальне законодавство України.
Ключові слова: домашній арешт, особисте зобов’язання, особиста порука, звід законів, обвинувачений.
Бондаренко О.Н. Зарубежный опыт применения некоторых предупредительных мер
Рассматривается правовое регулирование, виды мер пресечения и порядок их применения в некоторых зарубежных странах. Освещаются положительные аспекты
применения таких мер и необходимость внедрения их в уголовное процессуальное законодательство Украины.
Ключевые слова: домашний арест, личное обязательство, личное поручительство,
свод законов, обвиняемый.
Bondarenko Oleksandr. Foreign experience of certain preventive measures application
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 умовах розбудови правового та демократичного суспільства велике значення має захист права на свободу та особисту недоторканність, яке є одним із
найбільших соціальних благ, визнаних на міжнародному рівні. Це право не тільки
створює умови, необхідні для всебічного задоволення потреб людини і громадянина, а й забезпечує демократичний розвиток будь-якого суспільства. Право на
свободу є не що інше як можливість здійснювати будь-які правомірні дії. У цьому праві закладено обмеження для свободи інших людей, особливо посадових
осіб, які мають можливість застосовувати примусові заходи до людей. Безпосередньо з ним пов’язана особиста недоторканність людини, що поширюється на її
життя, здоров’я, честь, гідність. Гарантії свободи та безпеки особи проявляються
у формі кримінально-правової заборони будь-яких незаконних дій громадян і посадових осіб. Обмеження цієї свободи допускається лише в установленому законом порядку та в законних формах для ефективного й своєчасного розслідування
кримінальних правопорушень.
© БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович – здобувач Національної академії прокуратури України
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У законодавствах зарубіжних країн передбачено велику кількість примусових
заходів, що застосовуються до осіб у зв’язку зі здійсненням кримінального судочинства, визначено процесуальний порядок їх застосування, повноваження державних органів та наслідки застосування таких заходів. Деякі нормативні положення, на наш погляд, слід закріпити в українському кримінальному процесуальному законодавстві, що зумовлює актуальність теми дослідження та підвищену
значущість проблем правового статусу особистості в різних сферах суспільного і
державного життя.
Дослідженнями зазначених питань у різні періоди займалося багато вченихпроцесуалістів, серед яких В.Г. Коваленко, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’янчиков,
В.Т. Маляренко, М.М. Михєєнко, В.Т. Нор, О.В. Капліна, В.Л. Підпалий,
С.М. Смоков, В.М. Тертишник, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, І.М. Гуткін, І.Л. Петрухін, З.Ф. Коврига, З.Д. Єникеєв, В.М. Корнуков, Ф.М. Кудін, З.З. Зінатуллін,
О.П. Рижаков, В.О. Михайлов, І.Л. Трунов та інші. Сьогодні питанням запобіжних заходів та їх місця серед заходів примусового характеру в кримінальному процесі приділяють увагу дослідники у сфері кримінального судочинства. Окремі з них було висвітлено в дослідженнях Т.В. Данченка, Г.Я. Мацьківа, К.Г. Горелкіної, М.Г. Шавкуна, А.В. Захарко, О.О. Левендаренка, О.П. Кучинської,
Є.В. Солодка.
Передусім необхідно розглянути положення Модельного кримінально-процесуального кодексу (далі – Модельний КПК), прийнятого Міжпарламентською
Асамблеєю держав-учасниць СНД 17 лютого 1996 року у Санкт-Петербурзі.
Відповідно до статті 166 вказаного акта запобіжними заходами є: 1) арешт;
2) домашній арешт; 3) застава; 4) підписка про невиїзд; 5) особиста порука; 6) порука організації; 7) передача під нагляд поліції; 8) передача під нагляд; 9) передача під нагляд командування; 10) відсторонення від посади1. Варто зазначити, що
у КПК України 2012 року частково враховано положення Модельного КПК, а
саме: одним серед запобіжних заходів виділено домашній арешт. Хоча, слід відмітити, що положення цього Кодексу дуже подібні до норм Кримінально-процесуального кодексу 1960 року.
У США, Канаді та Великобританії широко використовуються примусові заходи. Встановлені обмеження можуть бути як фінансовими, так і носити особистий
характер. Зокрема, звід законів США передбачає такі заходи забезпечення
кримінального провадження, як: особиста порука; нагляд призначеної особи, яка
дає згоду забезпечити явку обвинуваченого до суду і гарантуєбезпеку інших осіб;
пошук обвинуваченим роботи; заборона будь-яких контактів з потерпілим і
свідками; підписка про невиїзд; дотримання комендантської години; заборона
вживання алкоголю або інших наркотичних речовин; заборона володіння зброєю;
звільнення під заставу; звільнення за згодою забезпечення оплати штрафу іншими особами (майновими поручителями) у разі неявки до суду2. Закон зобов’язує
суди обирати найменш сувору умову чи їх сукупність, що дасть змогу забезпечити належну поведінку обвинуваченого і його явку до суду.
У Великобританії умовами досудового звільнення можуть бути проживання у
спеціальному гуртожитку для звільнених, особисте зобов’язання; електронне
спостереження за неповнолітніми; відвідування правового консультанта, застава
тощо3.
Варто зазначити, що новим і водночас досить дискусійним питанням у сучасній кримінальній процесуальній науці є питання про недоліки домашнього
арешту. Так, вдо сконаленню цього запобіжного заходу були присвячені
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дослідження таких вчених, як: О.П.
Є.В.
О.О. Левендаренко6. Науковці визначають, що домашній арешт виступає альтернативою тримання
під вартою і має право на існування.
Що стосується чинного КПК України, то у ч. 1 ст. 181 зазначено, що домашній
арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово чи на певний період доби7.
У Модельному КПК визначається більше способів застосування домашнього
арешту, а саме: 1) заборона виходу з житла повністю або в певний час; 2) заборона телефонних переговорів, відправлення кореспонденції та використання засобів
зв’язку; 3) заборона спілкуватися з певними особами і приймати кого б то не було у себе; 4) застосування електронних засобів контролю та покладання обов’язку носити при собі ці кошти і обслуговувати їх роботу; 5) покладення обов’язку
відповідати на контрольні телефонні дзвінки або інші сигнали контролю, дзвонити по телефону або особисто бути в певний час в органі дізнання або іншому органі, здійснює нагляд за поведінкою обвинуваченого;6) встановлення спостереження за обвинуваченим або його житлом, а також охороною його житла або
відведеного йому в житло приміщення; 7) інші подібні заходи, що забезпечують
належну поведінку і менш сувору ізоляцію обвинуваченого від суспільства8. Вважаємо за доцільне закріпити такі способи застосування домашнього арешту в
національному законодавстві, оскільки це сприятиме більш широкому застосуванню вказаного запобіжного заходу. Також слідчий матиме можливість обрати
саме такий спосіб, який, на його думку, відповідає вчиненому кримінальному
правопорушенню.
Законодавство Казахстану частково дублює положення Модельного КПК щодо застосування домашнього арешту. Відповідно до статті 149 КПК Казахстану
домашній арешт застосовується до підозрюваного, обвинуваченого з санкції суду,
за наявності умов, що дають можливість обрати запобіжний захід у вигляді арешту, але коли повна ізоляція особи не викликається необхідністю або недоцільна
з урахуванням віку, стану здоров’я, сімейного стану й інших обставин9. Цей нормативний акт передбачає такі способи застосування домашнього арешту: заборона спілкування з певними особами, отримання та відправлення кореспонденції,
ведення переговорів з використанням будь-яких засобів зв’язку, а також встановлення обмеження виходу з житла. Місце проживання арештованого може охоронятися. За його поведінкою за необхідності встановлюється нагляд10.
Такий же порядок закріплено і у законодавстві Молдови, Росії, Білорусі, Болгарії, Азербайджану,
У КПК Вірменії та Естонії не міститься терміна «домашній арешт».
Тому, на нашу думку, домашній арешт є обов’язковою складовою заходів забезпечення кримінального провадження в Україні, але його потрібно привести у
відповідність до міжнародних стандартів.
Звертаємо увагу на процесуальний порядок застосування особистої поруки у
законодавствах зарубіжних країн. Відповідно до ст. 70 КПК Естонії особиста порука полягає у прийнятті на себе особами, які заслуговують на довіру, письмового зобов’язання щодо забезпечення явки підозрюваного, обвинуваченого чи
підсудного за викликом слідчого або суду. Кількість поручителів визначається
слідчим, прокурором або судом, але воно не може бути менше двох11. Така норма
була передбачена в КПК України 1960 року.
Відповідно до ст. 178 КПК Казахстану кількість поручителів визначає особа,
яка здійснює досудове розслідування у межах від 2 до 5 осіб12. У КПК України
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також зазначено, що кількість поручителів визначає посадова особа, яка обирає
запобіжний захід, але мінімальна та максимальна кількість таких осіб не уточнюється. Це може призвести до необґрунтованого рішення посадової особи щодо
призначення більшої або меншої кількості поручителів, ніж потрібно. Тому варто
запозичити відповідну норму Модельного КПК.
У Великобританії інституту особистої поруки певною мірою відповідає майнове поручительство. Воно полягає в тому, що одна чи декілька осіб дають
обіцянку в суді сплатити встановлену суму грошей в разі неявки обвинуваченого.
При розгляді питання про звільнення під особисту поруку суд бере до уваги платоспроможність поручителя, ступінь зв’язків з обвинуваченим та впливу на нього. В разі неявки обвинуваченого до суду вся сума або її частина конфіскується13.
Якщо в поручителя виникають сумніви щодо явки обвинуваченого, він може
відмовитись від зобов’язань за умови завчасного повідомлення поліції у письмовому вигляді, що дає можливість заарештувати обвинуваченого без отримання ордера. Згідно з положеннями Акта про заставу від 1976 року батьки чи опікуни неповнолітнього, який не досягнув 17-ти років, можуть взяти на себе зобов’язання
щодо поруки над неповнолітнім лише за їх згодою, тоді як розмір фінансових гарантій не може перевищувати 50 фунтів14.
Слід зазначити: у багатьох країнах найпростішим запобіжним заходом є
підписка про невиїзд, що у кожній із держав засто совується по-різному.
Відповідно до законодавства Російської Федерації підписка про невиїзд зобов’язує підозрюваного або обвинуваченого: 1) не залишати постійне або тимчасове місце проживання без дозволу дізнавача, слідчого або суду; 2) у призначений
термін бути за викликами дізнавача і слідчого в суд; 3) іншим шляхом не перешкоджати судочинству у кримінальній справі15. Ці положення дублюють норми КПК
України 1960 року.
Досить цікавим є застосування підписки про невиїзд у Молдові, де вона
поділяється на два види: підписка про невиїзд з певної місцевості і підписка про
невиїзд з країни16. Підписка про невиїзд з місцевості полягає у взятті прокурором
або судовою інстанцією з підозрюваного, обвинуваченого, підсудного письмового зобов’язання в тому, що він перебуватиме у розпорядженні органу досудового
розслідування або судової інстанції та не стане залишати місцевість, в якій проживає постійно або тимчасово, без згоди прокурора чи судової інстанції, не переховуватиметься від них, не стане перешкоджати кримінальному провадженню і
розгляду справи судом, буде з’являтися за викликом органу кримінального переслідування та судової інстанції і повідомляти їм про зміну місця проживання.
Підписка про невиїзд з країни полягає у взятті прокурором або судовою
інстанцією з підозрюваного, обвинуваченого, підсудного зобов’язання не
виїжджати з країни без згоди органу, що застосував цей запобіжний захід, та
інших зобов’язань17. По суті, ці дві процедури є однаковими, тому поділяти таким
чином підписку про невиїзд на два види недоцільно.
Варто зауважити, що в кримінально-процесуальному законодавстві Литви цей
примусовий захід ширший за своєю природою і називається особистим зобов’язанням. Відповідно до ст. 136 КПК Литви в зміст особистого зобов’язання
входить: не покидати межі визначеної території, не відвідувати певні райони, не
контактувати з певною категорією осіб18.
Особисте зобов’язання в Литві дуже подібне до особистого зобов’язання в Україні. Відповідно до ст. 179 КПК України суть цього запобіжного заходу полягає
у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого обов’язку виконувати покладені
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на нього слідчим суддею певні обов’язки. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розписку повідомляються покладені на нього обов’язки та роз’яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід19. На нашу думку, пріоритет особистого зобов’язання над
підпискою про невиїзд є очевидним, оскільки розширює можливість випадків його застосування.
Вважаємо, що у законодавстві України повинен бути закріплений такий примусовий захід, який враховує всі особливості розвитку неповнолітніх осіб і спрямований на їх виправлення. Слід зазначити: в законодавстві деяких країн передбачено спеціальний запобіжний захід – передачу під нагляд неповнолітніх. Так,
згідно зі ст. 147 КПК Казахстану передача неповнолітнього під нагляд батьків,
опікунів, піклувальників або інших заслуговує на довіру осіб, а також
адміністрації спеціального дитячого закладу, в якому він перебуває, та полягає у
прийнятті на себе будь-ким із зазначених осіб письмового зобов’язання забезпечити належну поведінку неповнолітнього і його явку за викликом органу, що
здійснює досудове розслідування. При відібранні такої підписки батьки, опікуни,
піклувальники, представники адміністрації спеціальних дитячих установ ставляться до відома про характер кримінального правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується неповнолітній, і про їх відповідальність у разі порушення прийнятих на себе обов’язків по догляду20. Вважаємо за необхідне
закріпити таку норму в КПК України, визначивши критерії допуску таких осіб
для здійснення нагляду (надання характеристики батьків, опікунів, законних
представників з місця роботи тощо). На нашу думку, це суттєво вплине на ефективність застосування такого запобіжного заходу.
Отже, суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод людини у кримінальному провадженні різних держав є застосування до підозрюваного чи обвинуваченого великої кількості запобіжних заходів. Кожна держава має власний перелік примусових заходів, порядок застосування яких значно відрізняється. Деякі
з них є досить актуальними і, на наш погляд, ефективними, тому їх потрібно
впровадити в національне законодавство, зокрема нагляд за неповнолітніми.
В Україні наявна низка теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із заходами забезпечення кримінального провадження та запобіжних заходів. Це стосується і визначення особливостей таких заходів, і суто практичних питань застосування норм кримінального процесуального права відповідно до основоположних принципів права, дотримання прав та свобод громадян, дотримання міжнародних норм і правил щодо зазначених вище питань. Загальні правила застосування запобіжних заходів мають ґрунтуватися на положеннях Конституції України та ратифікованих Україною міжнародних правових актах. При застосуванні
запобіжних заходів не повинні порушуватися права не тільки підозрюваного чи
обвинуваченого, а й права і свободи інших осіб, зокрема членів родин підозрюваного чи обвинуваченого.
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Goals, Current Practices and Challenges / John Сlark, Henry D. Alan. – 1996 [Електронний
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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 investigation of reconciliation the culpable and the victim as a form of exemption from criminal liability. 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

Сучасна кримінологічна наука акцентує увагу на збільшенні приросту злочинності, а світові тенденції тільки підтверджують цю тезу. Надзвичайно зросла дитяча, підліткова, молодіжна, а також організована та корупційна злочинність. Традиційна реакція держави на таку загрозу полягала в активізації інституту покарання за вчинені злочини: розширенні складів злочинів у кримінальному законодавстві, посиленні жорстокості покарання за наявні склади злочинів тощо. Треба
визнати, що даний підхід призвів до збільшення кількості ув’язнених, а відтак –
до зростання витрат держави на їхнє утримання. Примітно, що каральний характер відповіді держави на злочини підвищує «сумарну агресивність» суспільства і
спричиняє розширене відтворення злочинності, – вважає російський учений-психолог Л. М. Карнозова1. У розвинених країнах світу відбулося усвідомлення неефективності карального реагування на зростання злочинності. Усе це, а також
потреба в посиленні захисту прав людини сприяла поширенню гуманізації
кримінального законодавства багатьох країн.
Водночас громадськість, фахівці з кримінального права та процесу, кримінологи, спираючись на традиції вирішення конфліктів, вироблені деякими народами впродовж тисячоліть, здійснили низку досліджень і знайшли альтернативу
кримінальній юстиції, змістивши акцент із проблеми покарання до інших способів реакції на злочин.
Кримінальним кодексом (КК) України 2001 року передбачені випадки, коли за
певних умов держава, в особі відповідного суду, відмовляється від реалізації свого виключного права на подальше провадження кримінального переслідування
осіб, що вчинили відповідні злочини, і звільняє їх від кримінальної відповідальності. Як справедливо зазначає Л. В. Головко, «концепція, яка розвивається в рамках матеріально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності, необхідна з точки зору кримінальної політики, і її існування неминуче для
будь-якого розвинутого сучасного правопорядку»2. А, отже, та обставина, що в
Україні, як і в багатьох країнах світу, відбувається відхід від класичного реагування держави на злочин, ключовими елементами якого є кримінальне переслідування та покарання, свідчить про своєчасність і необхідність розвитку інших форм
реагування держави на злочин, що полягає у звільненні особи від кримінальної
відповідальності.
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У літературі кримінально-правового спрямування висловлено різноманітні
позиції з приводу трактування правової природи та сутності звільнення від
кримінальної відповідальності. Дослідники правової природи відносять звільнення від кримінальної відповідальності до форм ре алізації кримінальної
відповідальності; прибічники іншого підходу вважають його звільненням від
кримінальної відповідальності, і таким, що диференціює відповідальність, інститутом кримінального права3; радикальним засобом диференціації кримінальної
відповідальності, юридичним фактом, що припиняє кримінальні правовідносини,
звільняє особу від несприятливих правових наслідків.
Оцінюючи ці точки зору, не можна не помітити, що висновок відносно
звільнення від кримінальної відповідальності як однієї з форм її реалізації має суперечливий характер. Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності, то реальна кримінальна відповідальність розпочинається саме з цього моменту; не зовсім зрозуміло, як звільнення від такої відповідальності можна віднести до форм її реалізації. У цьому разі необхідно розглядати таку реалізацію на
більш ранній стадії або визнати, що звільнення особи від кримінальної
відповідальності ще не є ні формою, ні стадією реалізації кримінальної
відповідальності.
Навряд чи можна погодитися з тим, що звільнення від кримінальної
відповідальності є інститутом диференціації кримінальної відповідальності. Щонайперше, суб’єктом такої диференціації виступає законодавець. Саме він, за нормами КК України, диференціює потенційну кримінальну відповідальність на
різні категорії злочинів і злочинців. Звільнення ж від кримінальної відповідальності – це прерогатива суду, який не тільки не застосовує масштаб диференціації
потенційної кримінальної відповідальності, закладений законодавцем, а, навпаки – відмовляється від покладання на цю особу тих обмежень її прав і свобод, які
передбачив законодавець за вчинений нею злочин. Тому суд не диференціює
кримінальну відповідальність щодо вказаної особи, а на підставі закону індивідуалізує підхід до визнання частки особи, яка вчинила злочин, і звільняє її від
кримінальної відповідальності. На відміну від диференціації, індивідуалізація
кримінальної відповідальності є ні чим іншим як втіленням волі законодавця.
Правоохоронні органи держави в межах своєї компетенції кваліфікують діяння
винної особи та розглядають питання про вид і міру покарання залежно від ступеня суспільної небезпечності злочину та особи, яка його вчинила. Варто усвідомлювати, що диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності –
це різні правові явища. Диференціація передує діяльності правозастосовувача з
індивідуалізації кримінальної відповідальності. Чим більшою є сфера застосування диференціації, тим детальніше законодавець регламентує посилення чи послаблення відповідальності особи; відповідно, меншою є сфера індивідуалізації
та свободи провозастосовувача діяти на власний розсуд4. Таким чином, на наш
погляд, звільнення від кримінальної відповідальності є одним із проявів індивідуалізації кримінальної відповідальності, що полягає у волевиявленні суду в рамках
своєї компетенції.
Звільнення від кримінальної відповідальності можна визнати обґрунтованим
і справедливим тоді, коли воно не перешкоджає охороні прав і свобод особи,
суспільному правопорядку, і, водночас, сприяє виправленню винної особи та превенції нових злочинів. Іншими словами, коли це відповідає завданням кримінального законодавства та дозволяє досягти цілей покарання без його реального застосування. Сенс інституту звільнення від кримінальної відповідальності полягає
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в тому, що за підстав, передбачених Кримінальним кодексом України, суд може
(або повинен) відмовитись від кримінального переслідування5. Звільнення від
кримінальної відповідальності становить виключну прерогативу суду. У розглядуваному випадку це реалізація державою в особі суду свого повноваження,
згідно з яким вона відмовляється від державного осуду особи, яка вчинила злочин, а також від накладення на неї обмежень особистого, майнового або іншого
характеру, установлених законом за вчинення цього злочину.
Передбачені законом види звільнення від кримінальної відповідальності можуть бути розподілені на групи за різними підставами. Так, залежно від того, правом чи обов’язком суду є звільнення від кримінальної відповідальності, виділяють два види звільнення: обов’язкове та факультативне. Факультативне звільнення передбачене, наприклад, статтею 47 Кримінального кодексу України (передача
на поруки). Це означає, що за наявності підстав, установлених зазначеною статтею, суд має право, але не зобов’язаний звільняти особу від кримінальної
відповідальності. В усіх інших випадах вимога закону про звільнення від
кримінальної відповідальності є імперативною.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути безумовним і
умовним. Безумовне звільнення означає, що особу звільнено від кримінальної
відповідальності остаточно та безповоротно. Таке звільнення не залежить від подальшої поведінки особи після ухвалення рішення про її звільнення. За такого
підходу всі види звільнення від кримінальної відповідальності є безумовними, за
винятком одного – звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на
поруки колективу підприємства, установи чи організації (стаття 47 КК України).
У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності за умови, якщо впродовж року вона виправдає довіру колективу.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності передбачає звільнення
винної особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим. Слід зауважити, що Кримінальний кодекс України не містить визначення поняття примирення. Також немає однозначного визначення цього поняття і в
юридичній літературі.
Так, В.С. Єгоров відмічає, що звільнення винної особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим є припиненням кримінального переслідування винного до винесення судом обвинуваченого вироку, якщо
потерпілий відмовився від претензій та не бажає притягувати винну особу до
кримінальної відповідальності6. Дещо інакшу точку зору обстоюють такі науковці як П.М. Давидов і Д.Я. Мирський, котрі вказують, що примирення – це добровільна відмова потерпілого від захисту своїх прав у суді7. С.І. Нікулін розуміє
примирення як відмову потерпілого від своїх вимог та претензій до винної особи8. О.О. Дудоров9 та Х.Д. Алікперов10 вважають, що примирення – це відмова
потерпілого від поданої раніше заяви про притягнення до кримінальної
відповідальності винної особи. На думку Г.П. Хімічової та О.В. Мічуріної, примирення – це відповідно процесуально оформлена відмова потерпілого від своїх
попередніх вимог та претензій до винної особи з прохання припинити кримінальне переслідування. Г.М. Якобашвілі розуміє примирення як зняття потерпілим
усіх своїх вимог і претензій, пред’явлених у порядку кримінального судочинства11. Примирення потерпілого з винним Е.В. Жидков трактує як взаємну
відсутність претензій від обох сторін12. С.Г. Волкотруб висловлює позицію, яка
полягає в тому, що примиренням є добровільно подана заява потерпілого, де він
однозначно висловлює свою позицію про закриття кримінального провадження
щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
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Ми вважаємо слушною позицію А.М. Ященка відносно того, що розуміння
примирення як волевиявлення потерпілої особи є не зовсім повним13. Процес
примирення апріорі передбачає участь обох сторін. Якщо розглядати злочин як
конфлікт – зіткнення інтересів потерпілого та винної особи, – зрозуміло що його
виникнення можливе лише за обопільної участі сторін. Своєю чергою, механізм
вирішення цього конфлікту автоматично передбачає участь як потерпілого, так і
винного. Для більш повного розуміння примирення через призму кримінальноправового конфлікту доречно звернутися безпосередньо до визначення конфлікту.
Конфлікт (від лат. confliktus – зіткнення) – граничне загострення протиріч та
зіткнень осіб, їхніх ідей, інтересів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань тощо. Протиріччя є основою кожного злочину, його рушійною силою. Вони характеризують відмінність поглядів осіб, котрі вчиняють злочини, та законослухняних громадян на соціальні цінності, охоронювані кримінальним законодавством14. Протиріччя стають об’єктом соціально-правової уваги лише по досягненню певного рівня конфліктних відносин. Оскільки будь-які суспільні відносини
передбачають взаємодію суб’єктів і стосунки між ними, то злочин як конфліктні
відносини формується залежно від змісту певної діяльності суб’єктів таких
відносин. З одного боку, це порушення вимог кримінального закону особою, котра вчинила злочин; із іншого, – реакція держави на таке порушення, що полягає в
опо середкованій діяльності органів держави, покликаних боротися зі злочинністю. Досліджуючи вказаний аспект злочину, В.Н. Кудрявцев виокремлює
три різні види конфліктів, які безпосередньо стосуються окресленої проблематики: зовнішній (злочинець – потерпілий); внутрішній (боротьба мотивів); конфлікт
між поведінкою злочинця та правовими нормами15.
Інші науковці розуміють примирення як угоду між потерпілим та винною особою. Наприклад, Ю.В. Баулін зазначає, що примиренням є угода між потерпілим
та винною особою, у результаті укладання якої потерпілий прощає свого
кривдника16. О.В. Дивидова17 та А.В. Євдольцева18 вважають примиренням угоду між суб’єктом злочину та потерпілим, що має правоприпинювальне значення
та полягає у звільненні особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності. Своєю чергою, В.В. Землянська розуміє примирення як досягнення угоди,
що фіксує факт примирення потерпілого та обвинуваченого (підсудного) і ту обставину, що потерпілий не заперечує проти звільнення винного від кримінальної
відповідальності19. П.Г. Пономарьов визначає примирення як досягнення згоди,
коли потерпіла особа відмовляється від претензій до винного. А.М. Ященко вважає, що примиренням є угода (домовленість) між особою, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння, та потерпілим. До речі, зміст цієї угоди не обов’язково повинен полягати у досягненні між суб’єктами конфлікту мирних стосунків20. Слід
відзначити, що примирення винного з потерпілим шляхом укладення угоди (контракту) досить давно використовується у судочинстві США. Там, наприклад, винна особа підписує контракт з потерпілим, за яким останньому відшкодовуються
завдані матеріальні збитки та виплачується моральна компенсація. Але, як
свідчить судова практика США, одним із вагомих недоліків такого підходу до
примирення є можливість звільнення винної особи від кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Злочинець домовляється з потерпілим щодо
приховання складу тяжкого злочину та визначення в контракті обставин звільнення від кримінальної відповідальності за нетяжким злочином. Після підписання
цього контракту обома сторонами суддя зобов’язаний звільнити винного від
кримінальної відповідальності.
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Окремі науковці називають примиренням відновлення між потерпілим та винною особою доброзичливих стосунків. Наприклад, А.О. Пінаєв вважає примиренням припинення між цими особами ворожнечі та встановлення між ними згоди та
мирних стосунків. О.В. Перепадя зазначає, що примирення – це досягнутий мир
між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим, тобто відновлення безконфліктного стану між цими особами.
Цікавим видається висновок А. Балашова та Г. Мергалієва, які трактують примирення як домовленість винного з потерпілим про ліквідацію конфлікту
кримінального-правового характеру21. Такий підхід відповідає сучасним вимогам
процесу звільнення особи від кримінальної відповідальності. Також, у чч. 2, 3
ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України 2012 року зазначено, що
підозрюваному, обвинуваченому, якого може бути звільнено від кримінальної
відповідальності, роз’яснюється право на таке звільнення. У випадку, коли підозрюваний, обвинувачений не заперечує щодо звільнення від кримінальної
відповідальності, згідно з чч. 2, 3 ст. 286 КПК України, прокурор з’ясовує думку
потерпілого, після чого складає клопотання про звільнення від кримінальної
відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі
надсилає його до суду22. Як бачимо, законодавець визначає обов’язковими умовами примирення згоду підозрюваного, обвинуваченого, але не зовсім точно визначає правові наслідки в разі відмови від примирення потерпілим. Вказано лише,
що прокурор з’ясовує думку потерпілого, втім алгоритм дій у разі відмови потерпілого від примирення з винною особою детально не прописаний, що на практиці може призвести до різного тлумачення цієї норми та, зрештою, невідшкодування матеріальних збитків потерпілому (в цих умовах дана норма Кримінального процесуального кодексу потребує уточнення).
На нашу думку, примирення в кримінальному праві – це добровільна згода потерпілої особи та винного відносно до сягнення компромісу та вирішення
кримінально-правового конфлікту.
У цій ситуації вважаємо, що необхідно регламентувати поняття примирення в
кримінальному законі. З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу звільнення винної особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням сторін набуло якісно нового імпульсу для свого розвитку. За таких умов
чинні норми Кримінального кодексу України, якими закріплено засади та умови
звільнення від кримінальної відповідальності винної особи, котра досягла примирення з потерпілим (ст. ст. 45, 46 КК України), потребують уточнення та доповнення.
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РОЗВИТОК ІДЕЙ А.С. МАКАРЕНКА
B ТЕОРІЇ ПЕРЕВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
B УСТАНОВАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ
Розглянуто основні особливості змісту виховної роботи серед неповнолітніх правопорушників в установах відкритого типу. Висвітлено пропозиції щодо можливості використання окремих положень на практиці у сучасних умовах. Автор робить висновки
про те, що перевиховання неповнолітніх правопорушників у виховних установах, шляхом поєднання трудового впливу з культурно-освітньою роботою, слід ретельно
досліджувати, вивчаючи можливість застосування окремих їх положень на практиці
у сучасних умовах.
Ключові слова: неповнолітні, колонія, комуна, виховна робота.
Галий М.С. Развитие идей А.С. Макаренко в теории перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в учреждениях открытого типа
Рассмотренно основные особенности воспитательной работы среди несовершеннолетних правонарушителей в учреждениях открытого типа. Отражено предложение относительно возможности использования некоторых положений на практике в
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современных условиях. Автор делает выводы о том, что перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей в воспитательных учреждениях, путем сочетания трудового воздействия с культурно-образовательной работой, следует тщательно исследовать, изучая возможность применения отдельных их положений на практике в современных условиях.
Ключевые слова: несовершеннолетние, колония, коммуна, воспитательная работа.
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 modern 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 thereof practice in modern conditions.
Key words: minor, colony, commune, educator work.

А.С. Макаренко безумовно належить до плеяди видатних педагогів. Його
творчість – віха в історії вітчизняної і світової культури, у розвитку педагогічної
теорії і практики.Серцевиною педагогічної діяльності А.С. Макаренка є поєднання навчання із трудовою працею та культурно-освітньою роботою. У своїй практиці педагог послідовно керувався відомими положеннями основоположників комуністичного вчення про єдність навчання і виховання. На марксистськоленінських засадах побудована вся педагогічна система А.С. Макаренка1.
Довгі роки державна доктрина Радянського Союзу стверджувала пріоритет
колективно-суспільного над індивідуальним: «...лише в колективі індивід одержує засоби, які дають йому можливість всебічно розвивати свої задатки, і, отже,
тільки в колективі можлива особиста свобода».Ставилося завдання виховувати
людей у дусі колективізму, рішуче переробляти їх. Виховання в дусі колективізму
стало провідним принципом педагогіки, формування колективу – головною метою виховної роботи, а сам колектив – основним засобом і формою досягнення
цієї мети2.
Видатний педагогічний діяч А.С. Макаренко створив два педагогічних заклади, а саме колонію ім. М. Горького (описана у його «Педагогічній поемі»). У «Педагогічній поемі» розповідається про спробу створення та застосування непманської за часом виникнення і природовідповідної по суті повної педагогічної системи
на прикладі її застосування в колонії для неповнолітніх правопорушників, перетвореної в ході педагогічного досвіду в дитячу трудову колонію. А.С. Макаренко
починає організовувати трудову діяльність хлопців – створює щось на зразок колгоспу, де є навіть місцевий кінний завод і театр. Колонія переходить на самозабезпечення, але постійно поповнюється новими людьми, підлітками, які мають свої
проблеми, і з цим напливом вихователі та помічники з вихованців часом не справляються3, комуну ім. Ф. Дзержинського (описана у «Прапорах на баштах»4).
В маєтку колишньої колонії малолітніх злочинців у 1920 році, у Полтаві була
заснована та відкрита колонія ім. М. Горького. Цей маєток був пустим з 1917 року і потроху розкрадався навколишнім селянством і тими установами, які в ньому містилися. Будівля була у дуже в жахливому стані, а тому для пристосування
під колонію її з перших же днів почали ремонтувати5.
З архівних матеріалів достеменно відомо, що на середину 1922 р. в трудколонії ім. М. Горького перебувало 60 дітей6 (на кінець вересня того ж року – уже
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77 чоловік, а черги чекало ще 167, з якими працювали 5 педагогів, фельдшер-вихователька, 9 осіб технічного персоналу й 5 майстрів-інструкторів. Кількість останніх відповідала кількості робочих майстерень (столярна, кузня, жерстяна,
шевська, кошикарська), де працювали вихованці, ремонтуючи або виробляючи
елементарні, необхідні в їхньому побуті речі. Через брак матеріалів та інструментів у той час ще не йшлося про виробництво хоча б простої продукції для товарообміну, який би дав змогу одержати те, чого не вистачало для життєдіяльності закладу. А не вистачало всього – одягу, черевиків, їжі, постільної білизни,
ліжок, меблів, підручників, знарядь праці. До матеріальних нестатків додавалася
й та ускладнююча педагогічну роботу обставина, що в колонії «завжди бувало до
30 % новеньких, які ще не звикли до дисципліни і праці, які завжди привносили
в общину безладний дух міської вулиці, базару, вокзалів і притонів»8.
Особливою подією в житті трудколонії ім. М. Горького став її свідомо спланований переїзд (питання неодноразово обговорювалося колоністами й А.С. Макаренком) у травні 1926 р. до іншої дитячої колонії в селищі Куряж, що під Харковом. Менше, ніж через рік після переїзду до Курязької колонії, що вже нараховувала до 400 вихованців, туди почали надсилати виключно важких у виховному
відношенні підлітків9. Протягом 2-3 днів їхній опір колективу руйнувався, бо
спрацьовував принцип педагогічної паралельної дії, коли колектив був не тільки
об’єктом, а й суб’єктом виховання у формі колективного реагування. Не заперечуючи, що в деяких випадках фізичне з’ясування стосунків між вихованцями є
доцільним, А.С. Макаренко водночас усвідомлював усю складність такого «виховання», тому для новеньких почали організовувати особливий загін, де вони вивчали правила співжиття в колонії, до цього додавався виховний вплив колективу –
і за місяць новенькі ставали «активними захисниками інтересів і тону колонії».
Окрім суто педагогічних і матеріальних труднощів, роботу А.С. Макаренко
значно ускладнювали й конфлікти з освітянським керівництвом. Влітку 1928 р.
А.С. Макаренка викликали на колегію наркомосу із звітом. Оцінку роботи колонії
ім. Горького було визнано негативною, роботу А.С. Макаренко «некомуністичною» і А.С. Макаренка було звільнено з роботи. Проте на його захист стали
чекісти і запропонували очолити під Харковом комуну ім. Ф.Е. Дзержинського, де
А.С. Макаренко пропрацював 7 років – з 1928 р. до 1935 р.10
Трудова дитяча комуна ім. Ф. Дзержинського була заснована у 1927 р. в селищі Новому Харкові (передмістя Харкова). Комуна була першим в СРСР дитячим закладом, який перейшов на повне самоутримання (з 1933). У 1932 р. в комуні було відкрито завод електроінструментів, потім – завод плівкових фотоапаратів. В 1930 р. відкрито робітничий факультет Харківського машино-будівногоінтитуту, а 1934 р. – школу-десятирічку. Особливу увагу він тут приділяв
підняттю загальної, політехнічної і професійної освіти комунарів, підготовці їх до
життя і праці. Метою комуни була боротьба з дитячою безпритульністю. Комуна
існувала на добровільні відрахування від зарплати чекістів, одним з основних
принципів виховання в комуні було поєднання навчання з продуктивною працею.
Середню освіту в колонії здобували як малі волоцюги, так і діти з родин. В трудовій комуні була середня загальноосвітня школа-десятирічка, робітфак, добре
обладнані майстерні, тут було збудовано 2 заводи: фотоапаратів та електросвердлів. В комуні працювали різні гуртки та студії. Випускалась багатотиражна
газета. Комунари поєднували навчання з продуктивною працею на заводах, навчались на робітфаці (вихованці старшого віку).На підприємствах вихованці 5 год
працювали і 5 год навчалися. Чимало випускників комуни вчились у вузах і
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технікумах, працювали на заводах та фабриках Харкова, служили в армії та на
флоті. Життя комуни ім. Ф.Е. Дзержинського А.С. Макаренко описав у книзі
«Прапори на баштах» (виданої у 1938 р.)11.
Як і в колонії ім. Горького, так і в комуні ім. Ф.Е. Дзержинського основним засобом виховання і перевиховання була добре організована праця, яка була педагогічно скерована і добре організована12. А.С. Макаренко вважав, що при перевихованні не можна разом з негативним руйнувати позитивне в особі вихованця, тому при достатньому рівні загального розвитку доцільний процес часткової зміни
особистості важкого школяра – реконструкції, тобто перебудови його характеру.
Більше того, він на власному досвіді прийшов до твердого переконання, що безпосереднього переходу від впливу на цілий колектив до впливу на окрему особу,
як коректив до розвитку колективу, також не повинно бути, а найдоцільнішим є
тільки перехід, опосередкований через спеціально організований з педагогічною
метою первинний колектив. Тобто він намагався здійснювати виховання кожного
педагогічно насиченим середовищем первинного колективу, в якому всі його члени перебували у постійному діловому, товариському і навіть побутовому спілкуванні. Такий виховний вплив він назвав «педагогікою паралельної дії».
Вчений розробив чітку систему формування елементів демократичної культури у своїх вихованців. Колектив був розбитий на загони, командири в яких змінювалися двічі на рік. Паралельно з цими загонами були ще й шкільні класи, а для
виконання того чи іншого господарського завдання утворювалися ще й зведені загони, в яких командири постійних загонів працювали як рядові його члени.
Більше того, кожен день призначався черговий командир, який міг зробити зауваження або здійснити обов’язкове для виконання розпорядження будь-якому члену колективу. Все це робилось не випадково, не стихійно. Така система залежностей, зміни статусу служила гарантом справжньої демократії, не залишала ніякої
можливості для виникнення кар’єризму. У такому колективі навіть найсильніша
особистість не мала ніякого шансу, як писав А.С. Макаренко, «стати над колективом» або відчувати себе належною до «командної касти»13.
Цікавою особливість педагога було правило, яке передбачало покарання нетрафаретні, що б’ють в ціль. Майстром такого типу покарань був, як відомо,
А.С. Макаренко У спогадах його вихованців знаходимо найнесподіваніші приклади таких покарань: вкрав – користуйся вкраденим у присутності всіх, тим самим
покажи, що ти є злочинцем; не можеш відучитися говорити нецензурні слова –
пішли в ліс, ось тобі поляна, лайся шість годин і т.д. Педагог не ставив своїм вихованцям високих вимог, якщо вони не були готові до цього, першою вимогою
при організації життя в колонії ім. М. Горького було: якщо ви хочете їсти, то повинні працювати, і це було всім зрозуміло. Наступна вимога була – дім, тобто нормальне житло, тому не треба перебувати вночі невідомо де, слід ночувати в колонії. Через деякий час була нова вимога – у вас є дім, одежа, їжа. Вам не треба
красти, і тільки потім не палити, не пити і т.п., а головна вимога була добре вчитись. А.С. Макаренко зміг поставити ці вимоги тільки тоді, коли вихованці були
підготовані до цього всім попереднім життям14.
Доволі цікавим є принцип паралельної дії, використовуваний А.С. Макаренком, згідно з яким вихованцеві ставлять вимогу не прямо, а через колектив, коли
відповідальність за кожного покладається на колектив і його самоврядування.
Такій же меті підпорядкована організація колективної діяльності. Різноманітна
спільна діяльність робить життя дитячого колективу цікавим, сприяє налагодженню стосунків, згуртовує. Об’єднують колектив цікаві конкретні справи, що потре-
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бують узгоджених дій кожного. Якщо учні, наприклад, самостійно розпочали певну діяльність, вони розподілять обов’язки між собою. За 15 років своєї роботи
(1920–1935 рр.) через колективи, створені А.С. Макаренком, прийшло біля 3000
правопорушників і безпритульних, що стали гідними людьми, кваліфікованими
спеціалістами15.
Перетворення виховних закладів- колонії і комуни- у виробничі колективи є
досить повчальним. Економічна скрута примусила А.С. Макаренка поспішити із
залученням вихованців спочатку до аналога натурального господарства і до
підробітків у сусідніх господарствах. На нашу думку, перехід А.С. Макаренка в
комуну ім. Ф.Е. Дзержинського переконав його ще раз, що без продуктивної виробничої праці ніяке виховання, а тим більше, перевиховання, неможливе. У
зв’язку з тим, що комуна була розташована на околиці Харкова і не мала сільськогосподарських угідь, йому довелось повністю відмовитись під звичного для нього стереотипу виживання в сільських умовах. Доречним у виховному аспекті було компромісне рішення щодо оплати праці комунарам. Виробники, з метою
збільшення продуктивності праці, категорично наполягали на матеріальному її
стимулюванні. З ідеологічної точки зору було б правильніше привчати юнацтво
до безоплатної праці. А.С. Макаренку вдалось домогтися, щоб основна частина
заробітку накопичувалася на особистому рахунку кожного, з якого можна було
брати заощадження лише після випуску з комуни або з дозволу адміністрації. Десята частина заробленого за загальною згодою йшла у розпорядження ради командирів для культурно-масових потреб та соціального захисту окремих вихованців. І, нарешті, незначна сума у кілька відсотків з кожного заробітку йшла на
кишенькові витрати. Останнє розвивало у них навички поводження з грішми,
привчало раціонально планувати свій скромний бюджет, давало їм змогу реалізувати своє право вибору в задоволенні якихсь потреб. Серйозна увага приділялась
і навчанню. Кожний новий вихованець у перші ж дні свого перебування в комуні
зараховувався у шкільну групу відповідно до своїх знань. При комуні діяв
робітфак Харківського машинобудівного інституту, майже половина випускників
якого продовжувала своє навчання у вузах.
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що ідеї А.С. Макаренка стосовно
перевиховання неповнолітніх правопорушників у виховних установах, шляхом
поєднання трудового впливу з культурно-освітньою роботою, слід ретельно
досліджувати, вивчаючи можливість застосування окремих їх положень на практиці у сучасних умовах.
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УДК 343.231
О. А. ПУШКАР

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ВИНИ
У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМИ
СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ
Обґрунтована необхідність посилення уваги науковців до питань змішаної форми
вини з метою формування надійної теоретичної основи вдосконалення положень
статті 23 КК України. Піддана критиці наукова позиція, що наявність необережної
вини щодо наслідків означає наявність необережної вини стосовно всього діяння. При
такому підході поза межами складу злочину залишається і саме діяння, і психологічне
ставлення особи до вчиненого, що зрештою може призвести до можливості об’єктивного ставлення в вину, яке є неприйнятним для вітчизняного кримінального права.
Пушкар О.А. Актуальные вопросы смешанной формы вины в преступлениях,
связанных с нарушениями специальных правил
Обоснована необходимость усиления внимания ученых к вопросам смешанной формы вины с целью формирования надежной теоретической основы совершенствования
положений статьи 23 УК Украины. Подвергнута критике научная позиция, что наличие неосторожной вины по отношению к последствиям означает наличие неосторожной вины по отношению ко всему деянию. При таком подходе за пределами состава
преступления остается и самое деяние, и психологическое отношение лица к содеянному, что в конечном итоге может привести к возможности объективного вменения, которое неприемлемо для отечественного уголовного права.
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
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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 правильного вирішення проблем вини багато в чому залежить як визначення підстав кримінальної відповідальності, так і розвиток всього інституту
кримінального права: незакінчений злочин, співучасть, обставини, які виключають злочинність діяння, визначення правильної кваліфікації, відмежування
близьких за об’єктивними ознаками складів злочинів тощо. Більше того, в сучасному кримінальному праві неприпустиме об’єктивне ставлення в вину (вмінення), тобто настання відповідальності без установлення в діях особи певного
психічного ставлення до вчиненого діяння1.
У науці кримінального права розроблено поняття змішаної (складною, або
подвійною) форми вини. Дослідження проблематики змішаної форми вини триває досить довго.
Згідно зі ст. 23 КК України вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК України, та її наслідків, виражене у
формі умислу або необережності. Таким чином, змістом вини охоплено
психічний процес, що відбувається у свідомості злочинця при вчиненні злочину і
полягає в певному психічному ставленні особи до суспільно небезпечного діяння
і його наслідків, в остаточному підсумку цей процес і утворює суб’єктивну сторону злочину.
Н.С. Таганцев свого часу писав про змішану винуватість, до змісту якої включав не лише поєднання умислу і необережності при вчиненні одного злочину, а й
низку понять, які в наш час відносять до інших інститутів кримінального права:
ексцес виконавця; помилка в об’єкті та предметі посягання тощо2. У сучасній
літературі щодо питання про змішану (подвійну) форму вини висловлено різні
точки зору. Одні автори вважають за доцільне виділяти так звану змішану форму
вини, але вкладають у це поняття різний зміст3. Інші зазначають, що подвійну і
змішану форми вини слід розрізняти з огляду на особливості конструкції
об’єктивної сторони різних складів злочинів4. Висловлюється точка зору,
відповідно до якої у межах одного складу злочину вина може бути або тільки
умисною, або виключно необережною, тому що ні про яке змішування або подвоєння її форм говорити не можна5. Розроблена концепція «подвійної вини», прихильники якої доводять, що дві вини або подвійна вина у межах одного складу
можливі, але подвійної або змішаної форми вини як єдиного поняття не існує6.
З метою послідовного втілення в життя засад суб’єктивного ставлення в вину
необхідним вбачається ґрунтовне дослідження різних аспектів концепції змішаної форми вини, зокрема і в складах злочинів, пов’язаних із порушенням
спеціальних правил.
У сучасній навчальній літературі вважається усталеним підхід до виділення
двох основних видів злочинів зі змішаною формою вини. В одному випадку
йдеться про злочини, кваліфікований склад яких передбачає умисел стосовно
діяння і найближчого наслідку, та необережність щодо можливих інших тяжких
наслідків (наприклад, ч. 2 ст. 121 КК України). В другому – про те, що діяння полягає у порушені відповідних правил безпеки (адміністративне чи дисциплінарне
правопорушення) і лише настання суспільно небезпечних наслідків, причинно
пов’язаних з діянням, робить все вчинене злочином (наприклад, ст. 286 КК України). За різного суб’єктивного ставлення винної особи до дiяння та суспiльно
небезпечних наслiдкiв, вiднесення злочину до умисного чи необережного визна-
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чається з урахуванням того, що є вирiшальним для сутностi та характеру злочину – суб’єктивне ставлення до дiй чи до суспiльно небезпечних наслiдкiв. На нашу думку, бажання вчених визнавати склади злочинів зі змішаною формою вини
або умисними, або необережними і є однією з причини тривалих дискусій у науці
кримінального права. Вважаємо, потрібно шукати інший підхід до вирішення
цього питання.
У юридичній літературі зазначено, що змішана форма вини являє собою різне
психічне ставлення особи у формі умислу і необережності до різних об’єктивних
ознак одного і того ж злочину. При змішаній формі вини щодо одних ознак складу злочину має місце умисел (прямий чи непрямий), щодо інших – необережність
(злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість). В.Ф. Кириченко доволі красномовно зауважив: «Якщо психічне ставлення до дії і її наслідку збігається, є
умисний або необережний закінчений злочин. Якщо ж такого збігу немає, має
місце злочин зі змішаною формою вини»7.
Доволі цікавими є погляди А.О. Пінаєва, який вважає, що чинному законодавству відомі як злочини з подвійною формою вини – врахована законодавцем сукупність злочинів, з яких один передбачає умисел, а другий – необережність, так
і злочини з виною змішаною – коли має місце врахована законодавцем сукупність
іншого правопорушення, що передбачає умисну вину, і злочину, який вчиняється
з необережності, а також коли конструкція закону передбачає умисне ставлення
винного до діяння при можливості настання наслідків у результаті необережності.
До злочинів зі змішаною формою вини вчений відносить: 1) злочини, склади яких
враховують сукупність іншого правопорушення та злочину; 2) злочини, спільним
для яких є те, що вони складаються із іншого правопорушення та наслідку, що сам
по собі, не будучи пов’язаний з іншим правопорушенням, самостійного складу не
утворює. Останні поділяються на дві групи: а) зі складами, у яких інше правопорушення (діяння), якщо взяти його ізольовано, вчиняється лише умисно, а до
наслідків ставлення особи може бути в одних конкретних випадках умисним, а в
інших – необережним (ст. 364 КК України); б) зі складами, у яких інше правопорушення (діяння), будучи взятим окремо, в одних конкретних випадках може бути умисним, а в інших – необережним, наслідки ж передбачають лише необережність (ч. 2 ст. 281 КК України). Для прикладу, ст. 27 КК Російської Федерації
встановлює: «Якщо в результаті вчинення умисного злочину заподіюються тяжкі
наслідки, які за законом тягнуть більш суворе покарання і які не охоплювались
умислом особи, кримінальна відповідальність за такі наслідки настає лише у випадку, якщо особа передбачала можливість їх настання, але без достатніх для того підстав самовпевнено розраховувала на їх відвернення, або у випадку, якщо
особа не передбачала, але повинна була і могла передбачити можливість настання
цих наслідків. Такий злочин визнається вчиненим умисно».
Питання про віднесення злочинів з подвійною і змішаною формами вини до
умисних чи необережних, на думку А.О. Пінаєва, має вирішуватися не лише залежно від того, як саме ставився винний до діяння і його наслідків, а й з урахуванням об’єктивних ознак складу, його законодавчого формулювання: передусім
слід точно встановити ту об’єктивну ознаку, яка лежить в основі конструкції складу і передусім визначає суспільну небезпечність вчиненого, а згодом з’ясувати
психічне ставлення особи саме до цієї ознаки, після чого вирішити поставлене
питання. У тих складах злочинів, які не передбачають враховану законодавцем
сукупність іншого правопорушення та злочину, але конструкція їх допускає умисне ставлення особи до діяння при необережному ставленні до наслідків, вирішен-
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ня питання залежить від такого: 1) якщо склад сконструйований так, що діяння в
ньому передбачає лише умисну вину, а до наслідків ставлення особи може бути
як умисним, так і необережним (ст.ст. 136, 364 КК України), такий злочин в цілому слід визнавати умисним; це обумовлюється тим, що акцент у визначенні
суспільної небезпечності цих посягань робиться на діяння (саме в ньому насамперед полягає антисоціальна сутність вчиненого); наслідки ж тут відіграють додаткову роль, вони – на другому плані; 2) якщо злочин у законі сконструйований
так, що діяння передбачає як умисну, так і необережну вину, а до наслідків ставлення особи може бути лише необережним, то злочин з цим складом слід відносити до необережних (ст. 271 КК України); тут в основі визначення суспільної небезпечності посягання лежать наслідки, до яких ставлення особи має бути лише
необережним; характер його ставлення до діяння в оцінці небезпечності посягання відіграє допоміжну роль8.
В.А. Нерсесян вважає, що ні умисел, ні необережність не відображають
ступінь вини, властивий складним злочинам, що кваліфікуються заподіянням
більш тяжкої шкоди. Саме цим часто пояснюється правомірність постановки питання про існування третьої форми вини, яка в поєднанні зі змістом відображає
певний ступінь вини і є відображенням підвищеної небезпечності складного злочину, що кваліфікується настанням більш тяжкого наслідку9. А.І. Рарог вважає,
що правильно було б говорити про злочин, вчинений з двома формами вини,
оскільки кожна з форм вини, що поєднується в одному злочині, повністю зберігає
власну якісну своєрідність. Такі злочини правильно характеризувати як вчинені з
двома формами вини10.
На нашу думку, слід відмовитися від визнання складів злочинів зі змішаною
формою вини в цілому умисними, або в цілому необережними. Варто зауважити,
що такі злочини прирівнюються до умисних чи до необережних, а особи, які їх
вчинили, вважаються такими, що вчинили, відповідно, умисний чи необережний
злочин.
Для злочинів, склад яких характеризується наявністю змішаної форми вини,
найбільш типовим є необережне ставлення винного до наслідків вчиненого. На
думку П.С. Берзіна, визнання найбільш типовими різновидами наслідків у специфічній конструкції складу злочину конструктивних, подвійних (зокрема,
подвійних конструктивних, подвійних альтернативних наслідків та наслідків, альтернативних іншим характеристикам складу злочину), комбінованих наслідків, а
також наслідків, у змісті яких фіксується один або різні види шкоди, обумовлює
можливість різного психічного ставлення особи (у формі умислу чи необережності) до дії чи бездіяльності та її наслідків у складах злочинів зі складною виною.
Як вважає Н.Г. Іванов, проблема суб’єктивної сторони порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту в кримінальному праві була породжена законодавчим формулюванням диспозиції, що не містить вказівок на те, чи є
розглядуваний злочин умисним або необережним11. Г.А. Злобин і Б.С. Никифоров
щодо умисних злочинів зазначають: оскільки суб’єктивна сторона цих злочинів
формулюється в Особливій частині не за допомогою термінів загального визначення умислу, різні науковці та практичні працівники самі ці терміни розуміють
по-різному, а з огляду на те, що матеріал Особливої частини великий за обсягом і
різноманітний, не доводиться дивуватися різним, а у багатьох випадках і суперечливим рішенням із цього приводу. На думку згаданих учених, справи в цій галузі
йдуть настільки несприятливо, що настав час звернути на це серйозну увагу12.
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В.В. Лунєєв вважає, що немає якоїсь нової форми вини – подвійної (змішаної
чи складної). Існує лише неоднозначне співвідношення мотиву (мети) з наслідками, які настали. На думку автора, достатньо встановити мотив та мету суспільно
небезпечного діяння для того, аби визначити умисно вчинений злочин чи з необережності13. Як вважає О.І. Бєлова, конструкція змішаної форми вини призводить
до штучного розриву між складовими інтелектуального та вольового моменту
умислу і необережності, а також не відповідає чинному кримінальному законодавству14.
Я.В. Матвійчук, досліджуючи форму вини при порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, стверджує: прихильники змішаної
вини не звернули увагу на той факт, що порушення цих правил як діяння не
містить окремого складу злочину, а є лише адміністративно-правовим порушенням, тому психічне ставлення особи, яка керує транспортним засобом, до факту
порушення правил з погляду форми вини не може трактуватися як юридична категорія.
На думку Я.В. Матвійчук, в даному випадку матеріальна конструкція складу
злочину визначає те, що наявність необережної вини щодо наслідків означає наявність необережної вини стосовно всього діяння. Взагалі усвідомлення чи неусвідомлення факту порушення правил безпеки дорожнього руху або правил експлуатації транспортних засобів має значення лише для визначення виду необережної вини, індивідуалізації покарання, але не для кваліфікації діяння15. Такі погляди заслуговують на критику, адже, якщо слідувати такій логіці, поза межами
складу злочину залишається і саме діяння, і психологічне ставлення особи до вчиненого. Інакше кажучи, у разі заперечення наявності змішаної форми вини у
низці злочинів, дослідники свідомо чи несвідомо обґрунтовують можливість
об’єктивного ставлення в вину, що неприйнятно для сучасного вітчизняного
кримінального права.
Вбачається нагальною потреба посилення уваги науковців до питань змішаної
форми вини з метою формування надійної теоретичної основи вдосконалення положень ст. 23 КК України.
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відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту
(порівняльно-правове дослідження): дис. …. канд. юрид. наук / Матвійчук Я.В. – К.,
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Л. М. ЧЕРНИЧЕНКО

ПОВТОРНІСТЬ І РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ ЯК ОБСТАВИНИ,
ЩО ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ
Досліджуються проблемні питання повторності та рецидиву як обставин, що обтяжують покарання та висловлюються пропозиції з приводу їх вирішення.
Встановлено, що повторність та рецидив як кваліфікуючі ознаки є засобами диференціації кримінальної відповідальності, а, як обставини, які обтяжують покарання –
індивідуалізації покарання. У зв’язку з цим у судовій практиці недопустимими є випадки подвійного інкримінування вказаних обставин. Така позиція ґрунтується на положеннях кримінального законодавства.
Доведено, що повторність та рецидив злочинів різні за змістом та ступенем
суспільної небезпеки форми множинності злочинів. Враховуючи підвищену суспільну небезпеку рецидиву, він передбачає більш сувору відповідальність порівняно з повторністю, що проявляється у кваліфікації злочину за кваліфікуючою чи особливо
кваліфікуючою ознакою, призначенні більш суворого покарання та інших кримінальноправових наслідках. Тому незважаючи на те, що їх зміст визначений у КК таким чином,
що в окремих випадках вони не виключають одна одну, в вину може ставитись лише одна з них. У зв’язку з цим запропоновано у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК України сполучник «та»
замінити на «або» і викласти зазначену обставину в такій редакції: «вчинення злочину
особою повторно або рецидив злочинів».
Ключові слова: множинність злочинів, повторність, рецидив, покарання, обставини, які обтяжують покарання, індивідуалізація покарання, диференціація кримінальної
відповідальності, ступінь суспільної небезпеки.
Черниченко Л.Н. Повторность и рецидив преступлений как обстоятельства,
отягчающие наказание
Исследуются проблемные вопросы повторности и рецидива в качестве обстоятельств, отягчающих наказание и высказываются предложения по поводу их решения.
Установлено, что повторность и рецидив как квалифицирующие признаки являются средствами дифференциации уголовной ответственности, а, как обстоятельства,
отягчающие наказание – индивидуализации наказания. В связи с этим в судебной практике недопустимыми случаи двойного инкриминирования указанных обстоятельств.
Такая позиция основывается на положениях уголовного законодательства.
Доказано, что повторность и рецидив преступлений разные по содержанию и степени общественной опасности формы множественности преступлений. Учитывая повышенную общественную опасность рецидива, он предусматривает более строгую
ответственность по сравнению с повторностью, что проявляется в квалификации
преступления по квалифицирующему или особо квалифицирующим признакам, назначении более сурового наказания и других уголовно-правовых последствиях. Поэтому несмотря на то, что их содержание определено в УК таким образом, что в отдельных
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Національної академії внутрішніх справ
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случаях они не исключают друг друга, в вину может вменятся лишь одна из них. В связи с этим предложено в п. 1 ч. 1 ст. 67 УК союз «и» заменить на «или» и выложить
указанное обстоятельство в следующей редакции: «совершение преступления лицом
повторно или рецидив преступлений».
Ключевые слова: множественность преступлений, повторность, рецидив, наказание, обстоятельства, отягчающие наказание, индивидуализация наказания, дифференциация уголовной ответственности, степень общественной опасности.
Chernichenko Lyudmila. Repetition and recurrence of the crimes as circumstances
aggravating punishment
This article examines the problematic issues of repetition and recurrence as an aggravating 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 повторностью, which is manifested in the qualification of the crime for квалифицирующему or particularly qualifying
characteristic, the appointment of more severe punishments and other criminal and legal consequences. 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 судовій практиці досить часто зустрічаються випадки вчинення
однією особою двох і більше злочинів. Такі факти в теорії кримінального права
прийнято називати множинністю злочинів. У КК України (далі – КК) закріплено
три форми множинності – повторність, сукупність та рецидив злочинів.
Вивчення практики застосування судами законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та про їх правові наслідки свідчить, що суди в основному правильно застосовують положення КК, що стосуються цих форм множинності злочинів при кваліфікації злочинів, призначенні покарання, звільненні від
кримінальної відповідальності і від покарання. Разом із тим, з матеріалів узагальнення судової практики вбачається, що окремі суди допускають помилки у застосуванні цих норм КК, по-різному визначають їх співвідношення між собою та з
іншими положеннями КК.
З метою забезпечення однакового застосування зазначених законодавчих положень при розгляді кримінальних проваджень Пленум Верховного Суду України
4 червня 2010 р. прийняв постанову № 7 «Про практику застосування судами
кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та
їх правові наслідки»1. Однак викладені у постанові положення не виправили становища, адже передбачені у розділі VII Загальної частини КК повторність, сукупність та рецидив злочинів є окремими формами множинності злочинів, кожна
з яких має специфічний кримінально-правовий зміст. Водночас цей зміст визна-
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чений у КК таким чином, що деякі із цих форм не виключають одна одну. Тому
вчинення особою двох або більше злочинів може за відповідних умов утворювати сукупність і повторність (наприклад, вчинення грабежу особою, яка раніше
вчинила крадіжку), повторність і рецидив (наприклад, вчинення вимагання особою, яка має судимість за шахрайство).
Разом із тим, слушно зауважує О.О. Дудоров, що досі до числа дискусійних
належать такі питання: як співвідносяться законодавче утворення «повторність,
сукупність і рецидив злочинів» та інститут множинності злочинів; як саме (видами чи формами множинності злочинів) варто називати безпосередньо передбачені у розділі VII Загальної частини КК прояви множинності злочинів; якою має
бути класифікація вказаних проявів; чи можуть бути елементами множинності
злочини, за якими спливли строки давності, але за вчинення яких особа від
кримінальної відповідальності не звільнялась, а так само злочини, за які особу було звільнено від кримінальної відповідальності умовно; як треба кваліфікувати
повторність тотожних злочинів; чи є можливим вчинення продовжуваного злочину з неконкретизованим умислом; що треба розуміти під засудженням особи з
точки зору застосування статті КК про сукупність злочинів, чи доцільно виокремлювати реально-ідеальну сукупність злочинів; чи обґрунтовано використовувати
спеціальний рецидив як кваліфікуючу ознаку2.
У теорії кримінального права проблеми повторності та рецидиву злочинів
досліджували Н. Б. Алієв, М. І. Бажанов, Ю. І. Битко, М. І. Блум, Я. М. Брайнін,
Ф. Г. Бурчак, Б. С. Волков, Р. Р. Галіакбаров, Л. Д. Гаухман, О. А. Герцензон,
П. С. Дагель, О. О. Дудоров, І. О. Зінченко, О. В. Ільїна, М. А. Єфімов, Т. М. Кафаров, М. Й. Коржанський, Л. Н. Кривоченко, Ю. О. Красіков, Г. Г. Кріволапов,
В. М. Кудрявцев, В. В. Кузнєцов, Б. А. Курінов, О. К. Марін, М. І. Мельник,
В. О. Навроцький,О. С. Нікіфоров, З. А. Ніколаєва, Г. П. Новоселов, А. В. Савченко, Т. І. Созанський, А. А. Стрижевська, С. А. Тарарухін, В. І. Тютюгін, Н. І. Устрицька, В. Л. Чубарєв, С. Д. Шапченко, Ю. Н. Юшков, П. Л. Фріс, А. С. Фролов,
Е. О. Фролов, М. І. Хавронюк та ін. У той же час питання повторності та рецидиву як обставин, що обтяжують покарання, залишилися поза межами ґрунтовних
досліджень.
Повторність та рецидив у КК знаходяться на першому місці серед обставин,
що обтяжують покарання.
За змістом статті 32 КК повторністю злочинів визнається неодночасне вчинення однією і тією ж особою двох або більше злочинів, якщо вони: 1) передбачені
тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК; 2) передбачені
різними статтями Особливої частини КК і в статті, за якою кваліфікується наступний злочин, вчинення попереднього злочину зазначено як кваліфікуюча ознака.
При цьому для повторності не має значення, чи було особу засуджено за раніше
вчинений злочин.
Згідно зі статтею 34 КК рецидивом злочинів визнається вчинення нового
умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин. Оскільки
відповідно до частини першої статті 88 КК особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення
або зняття судимості, то вчинення саме в цей період нового умисного злочину
утворює з попереднім умисним злочином їх рецидив.
У межах вчення про множинність злочинів повторність та рецидив злочинів
можна розглядати в різних аспектах, зокрема як кваліфікуючі ознаки злочину та
обставини, які обтяжують покарання.
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Як кваліфікуючі ознаки повторність та рецидив злочинів є засобами диференціації кримінальної відповідальності, а, як обставини, які обтяжують покарання – індивідуалізації покарання.
У зв’язку з цим у судовій практиці недопустимими є випадки подвійного
інкримінування вказаних обставин. Така позиція ґрунтується на положеннях
кримінального законодавства. Так, у ч. 4 ст. 67 КК вказано, що якщо будь-яка з
обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини КК як
ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 67 КК суд залежно від характеру вчиненого
злочину має право не визнати обставинами, що обтяжують покарання вчинення
злочину повторно та рецидив злочинів мотивуючи своє рішення у вироку. Це
може бути наприклад тривалий проміжок часу, що пройшов між злочинами,
вчиненими повторно.
В.В. Полтавець зазначає про те, що незважаючи на однозначне визначення у
кримінальному законодавстві вичерпного переліку обтяжуючих обставин, у судовій практиці мають місце випадки врахування як обтяжуючих інших обставин,
не передбачених у ч. 1 ст. 67 КК, а саме: притягнення особи раніше до кримінальної відповідальності, вчинення злочину в період відстрочки виконання попереднього вироку. Така практика не відповідає вимогам норм чинного кримінального законодавства, тому вироки підлягають зміні або скасуванню3.
Таке розширення обтяжуючих обставин не відповідає положенням кримінального законодавства і тому не може бути застосоване у кримінальному судочинстві. Хоча притягнення особи раніше до кримінальної відповідальності може
свідчити про те, що особа не бажає ставати на шлях виправлення, що потребує
більш суворих заходів кримінально-правового реагування.
Врахування повторності та рецидиву як обставин, які обтяжують покарання,
за свідченням О.О. Дудорова погіршує правове становище особи та означає надання суду можливості, зокрема: призначити основне або додаткове покарання
ближче до верхньої межі відповідної санкції або у максимальних межах визначених цією санкцією; призначити більш суворий вид основного покарання з числа
покарань, встановлених в альтернативній санкції; призначити додаткове покарання, передбачене у санкції як факультативне, або призначити відразу кілька додаткових покарань4.
Водночас відсутність в діях особи, яка вчинила злочин, окремих ознак повторності та сукупності в теорії кримінального права пропонують визнавати пом’якшуючими обставинами. У цьому випадку також слід підтримати О.О. Дудорова,
який з цього приводу слушно зауважує, що обставини на кшталт вчинення злочину вперше, відсутність у особи судимості, не притягнення її в минулому до
кримінальної чи адміністративної відповідальності навряд чи варто розцінювати
як пом’якшуючі покарання обставини, оскільки законослухняна поведінка особи
має вважатися нормою у цивілізованому світі5.
Повторність та рецидив злочинів різні за змістом та ступенем суспільної небезпеки форми множинності злочинів. У юридичній літературі вважається, що
обтяжуючі обставини підвищують ступінь суспільної небезпечності особи винного і (або) вчиненого ним злочину й у зв’язку з цим є підставою для призначення
більш суворого покарання6.
Разом з тим обтяжуючу дію повторності і рецидиву традиційно пов’язують з
особистістю винного, а не вчиненого ним діяння.
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Так, на думку А. П. Козлова та А. П. Севастьянова повторність, як і рецидив,
потребує окремої спеціальної оцінки за межами санкції, оскільки це пов’язано з
підвищеною небезпекою винного, що вчинив декілька злочинів, які характеризуються певним ступенем вірогідності невиправності особи7.
Водночас В.П. Малков стверджує, що при вчиненні багатьох злочинів,
пов'язаних з їх повторенням, в психічній діяльності винного відбувається, як правило, боротьба між соціально схвалюваними і соціально засуджуваними прагненнями та поглядами, а вчинення знову і знову злочинних діянь є свідченням того,
що соціально засуджувані погляди і мотиви кожен раз виявляються для цього
суб'єкта пріоритетними, беруть верх над соціально схвалюваними спонуканнями.
Ця обставина і вказує на стійкість соціально засуджуваних поглядів і мотивів у
винного, на його велику соціально-психологічну занедбаність, тобто на підвищену суспільну небезпеку8.
На погляд Г. Г. Криволапова повторне вчинення однією і тією ж особою злочинів, як правило, свідчить, що така її поведінка невипадкова, а визначається
стійкими антисоціальними поглядами і звичками, яким притаманна певна злочинна спрямованість (вчинення тотожних чи однорідних злочинів). Тому в
кримінальному праві повторність розглядається в якості обставини, що характеризує підвищену суспільну небезпеку особи винного. Саме тому кримінальне законодавство з повторністю злочинів пов’язує ряд правових наслідків9.
Крім того, Г. Г. Криволапов вважає, що вчинення нового злочину особою,
раніше судимою за будь-який злочин, показує, що міри кримінальної відповідальності (осуд, відбування покарання) не справляють на таку особу позитивного
впливу. Попереднє покарання не виправило її, не утримало від повторного вчинення злочинів. Це свідчить про велику суспільну небезпеку особи винного10.
У теорії кримінального права висловлюється також твердження, що при рецидиві покарання підвищується в результаті більшої небезпечності винного, що наполегливо не бажає вести законослухняний спосіб життя навіть після застосування до нього заходів кримінально-правового характеру11.
При цьому одні вчені вважають, що небезпека самих повторних злочинів не
збільшується12, а другі – обґрунтовують зростання небезпеки і знову вчиненого
злочину13. Прихильник другої позиції Н. С. Таганцев з цього приводу стверджує,
що попередня судимість змінює навіть об'єктивне значення діяння, змінює характер шкоди, страху, побоювання, навіюваному злочинним діянням14.
Відтак, враховуючи підвищену суспільну небезпеку рецидиву, він передбачає
більш сувору відповідальність порівняно з повторністю, що проявляється у
кваліфікації злочину за кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою ознакою,
призначенні більш суворого покарання та інших кримінально-правових
наслідках.
Отже, повторність і рецидив злочинів різні за змістом і ступенем суспільної
небезпеки обставини, які обтяжують покарання, тому неправильною, на наш погляд, є позиція законодавця у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК, де повторність і рецидив визначені як одна обставина. Відповідно до положень кримінального законодавства це
окремі форми множинності, хоча й їх зміст визначений у КК таким чином, що в
окремих випадках вони не виключають одна одну. Однак в вину може ставитись
лише одна ознака.
На підставі вищевикладеного у п. 1 ч. 1 ст. 67 КК пропонуємо сполучник «та»
замінити на «або» і викласти зазначену обставину в такій редакції: «вчинення
злочину особою повторно або рецидив злочинів».
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Розділ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

УДК 341.23
В. Ф. АНТИПЕНКО

НАУКОВА ШКОЛА: ВЗАЄМОВПЛИВ КОНЦЕПЦІЙ
МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ І КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВИ
Мета статті – підтвердити фундаментальний характер наукової ідеї: «Міжнародно-кримінологічна основа нормотворчості в міжнародному праві», що лежить в основі наукової школи, яка формується на кафедрі міжнародного права Інституту
міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
В той же час стаття містить спробу посилити обґрунтування інституту
кримінальної відповідальності держави в сучасних умовах, акцентуючи при цьому увагу на пріоритеті інструментарію міжнародної кримінології для вирішення проблем
ефективності міжнародного права.
Ключові слова: держава, кримінальна репресія, кримінальна відповідальність держави, міжнародна кримінологія.
Антипенко В.Ф. Научная школа: взаимовлияние концепций международной
криминологии и криминальной ответственности государства
Цель статьи – подтвердить фундаментальный характер научной идеи: «Международно-криминологическая основа нормотворчества в международном праве», лежащей в основе формирующейся на кафедре международного права ИМО НАУ научной
школы.
Одновременно предпринята попытка закрепить обоснование института уголовной ответственности государства в современных условиях, показав при этом приоритет инструментария международной криминологии для решения проблем эффективности международного права.
Ключевые слова: государство, криминальная репрессия, уголовная ответственность государства, международная криминология.
Antipenko Volodymyr. The scientific school: interdependence concepts of international 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.
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At the same time the article contains attempt to reinforce the institute of criminal liability 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 вітчизняній науці міжнародного права поновлено дискусію навколо проблеми кримінальної відповідальності держави. Взагалі ця проблема не залишала
байдужими багатьох юристів-міжнародників і спеціалістів з кримінального права
протягом століття, особливо після видання у 1925 році концептуальної роботи
відомого румунського юриста Веспассіана Пелли «Колективна злочинність держав та кримінальне право майбутнього». У ній вчений ще тоді стверджував, що
кримінальна відповідальність держави насправді існує у міжнародному праві. Він
був упевнений, що повне визнання цього виду відповідальності мало б велике
значення для підвищення ефективності міжнародного права.
Втім думки фахівців розділились і протягом ХХ сторіччя велась досить жвава полеміка між прибічниками концепції кримінальної відповідальності держави
(В. Пелла, Донед’єде Вабр, Бустаманте, Дюма та ін.) та її противниками (Д. Анцилотті, Р. Бадеван, П. Дрост, Г.І. Тункін, А.Н. Трайнін та ін.), яка не вщухає
дотепер.
У вітчизняній науці цю проблему досліджували В.А. Василенко, В.Ф. Антипенко, Н.А. Манійчук, Н.А. Зелінська та інші.
Новим імпульсом посилення уваги до проблеми в сучасних умовах повинна
по служити кандидатська дисертація Важної К.А. «Концепція кримінальної
відповідальності держави»1, яку вона підготувала на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету і у
2013 році успішно захистила.
Знаковими обставинами, що супроводжували вказану подію, які, власне кажучи, і зумовили вихід даної статті, є, по-перше, те, що дослідження К.А. Важної виконане у рамках наукової школи, що формується на кафедрі. Оригінальність наукової ідеї цієї школи пов'язується з впровадженням нового напряму кримінологічної науки – міжнародної кримінології та обґрунтуванням міжнароднокримінологічного змісту нормотворчості у міжнародному праві, що регулює боротьбу з міжнародними злочинами. Дисертаційне дослідження суттєво зміцнює
аргументаційну базу наукової школи, підтверджуючи значущість міжнародної
кримінології і вказуючи на нові можливості підвищення ефективності міжнародного права у сфері боротьби з тероризмом, що витікають із цього.
По-друге, цінність роботи К.А. Важної* визначається тим, що проблему
кримінальної відповідальності держави вона «реанімує» у сучасних умовах зростання міжнародної насильницької конфліктності, що головним чином продукується державами, коли у доктрині цілком обґрунтовано ставиться питання щодо криміногенності глобалізації. Міжнародно-кримінологічний підхід тут і полягає у тому, щоб визначити дійсні рушійні механізми цієї конфліктності і, отже,
уникнути помилок у визначенні предмета правового регулювання у міжнародноправовій нормотворчості антиконфліктної спрямованості.
* Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: дис. … канд.
юрид. наук / Важна К. А. – К., 2012. – 243 с.
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Оснащений міжнародно-кримінологічним баченням міжнародних взаємодій,
інститут кримінальної відповідальності держави сам по собі є ефективним
інструментом дієвості міжнародного права, як у цілому найгостріший різновид
відповідальності держави за міжнародним правом, оскільки зазначений інститут
покликаний функціонувати у сфері серйозних порушень міжнародного права
(міжнародних злочинів). Поряд з цим актуальність по становки проблеми
кримінальної відповідальності держави багато в чому пояснюється тим, що за
своєю сутністю цей інститут покликаний створювати сприятливі умови для забезпечення адресності відповідальності за міжнародним правом.
Саме кримінально-правова процедура у міжнародному праві дозволяє уникнути для народів необґрунтованого обов'язку потерпати і фактичного потерпання
певних обмежень та страждань1.
Кращим аргументом тут може послужити висновок великого гуманіста Ж.Ж. Руссо, який вважав, що конфлікти і війни виникають між правителями та державними машинами, які вони контролюють: «Отже, війна – це відношення аж
ніяк не людини до людини, але Держави до Держави, коли приватні особи стають
ворогами лише випадково і зовсім не як люди і навіть не як громадяни, але як солдати; не як члени вітчизни, а лише якїїзахисники. Нарешті, ворогами будь – якої
Держави можуть бути лише інші Держави, а не люди, якщо взяти до уваги, що
між речами різної природи не можна встановити ніякого справжнього відношення»2.
Говорячи про кримінальну відповідальність держави взагалі, слід взяти до
уваги, що в умовах глобалізації функції держави змінюються. В ідеалі держава
створюється як політична організація влади народу, однак, з «держателя» нації,
гаранта її цілісності та безпеки (щонайменше, так держава позиціонувалась) вонав наш час перетворюється на своєрідного менеджера в міжнародному просторі,
лобіста інтересів крупного капіталу, що наділяється функціями забезпечення доступу до ресурсів, технологій, вигідного розміщення інвестицій і т.п.
Отже, здатність і властивості, що продукують міжнародні злочини, державі
надає, як правило, не народ, а правлячі класи (групи). Звідси стурбованість з приводу можливості безпідставного засудження народів у рамках реалізації кримінальної відповідальності держави, як основний аргумент противників цього інституту міжнародної відповідальності в доктрині, виглядає непереконливо.
На наш погляд, воля народу за своїм гуманним смислом злочинною бути не
може. В протилежному випадку, така воля як злочинна в результаті демократичних процедур повинна бути закладена в Конституцію держави у вигляді припущення та/або можливостей і націленості на вчинення міжнародних злочинів.
Кримінальність держави, її поведінку слід в більшості випадків пов'язувати з
ситуацією, коли механізм держави починає діяти поза суспільством, всупереч
сподіванням і сутності суспільства, аж до ворожості суспільству. При цьому,
втілюючи свою злочинну волю, впливові індивіди або правлячі групи таких
індивідів експлуатують можливості держави. Використовуючи в злочинних цілях
державні механізми, вони здатні надати волі й інтересам народу злочинний характер. Отже, мова може йти лише про видимість злочинної поведінки народу.
Оскільки держава діє в міжнародному просторі, подібні трансформації в ній
підлягають покаранню і усуненню задля уникнення повторення надалі як такі, що
утворюють загрозу міжнародній безпеці. Таким чином, йдеться про функції
кримінального покарання та усунення ситуативного криміногенного сполучення
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тих механізмів (у їх конкретному форматі), органів та фізичних осіб, взаємовплив
яких робить поведінку держави злочинною за міжнародним правом. А це, з усією
очевидністю, є однією з основних характеристик інституту кримінальної
відповідальності.
Міжнародно-кримінологічний підхід, що лежить в основі інституту кримінальної відповідальності держави, і багато в чому визначає його ефективність, створює можливості визначення криміногенності тих осіб і груп осіб, у чиїх інтересах здійснюється злочинна трансформація держави, що прикривається інтересами і волею народу, точніше кажучи, її видимістю.
При цьому необхідно застерегти від помилкового сприйняття вищевказаної
міжнародно-правової конструкції як, традиційної, пропонованої в межах чинного
інституту відповідальності держави за міжнародним правом і міжнародно-правової кримінальної відповідальності фізичних осіб.
Мова йде навіть не про пропозицію, а про реалізацію об’єктивних умов
кримінального покарання щодо держави шляхом адресного засто сування
кримінальної репресії по відношенню до державних органів, інститутів, установ,
юридичних і фізичних осіб, що утворюють злочинний за міжнародним правом (і,
як правило, антиконституційний за національним правом) тип поведінки і дій
держави.
Зрозуміло, що рушійною силою утворюваного злочинного за міжнародним
правом сполучення державних органів та інститутів,є мотивація індивідів (груп
індивідів), що визначається їх інтересами. Втім, втілюючи свої інтереси, вони надають комплекс кримінальності державному механізму, тобто державі.
Повертаючись до чинного у міжнародному праві режиму подвійної
відповідальності, доречним з цієї точки зору є задатися наступним питанням. Якщо саме інтереси і діяння фізичних осіб (що підлягають покаранню в кримінальному за міжнародним правом порядку) втілюють кримінальну сутність події протиправності, присвоєні також і державі, то чому відповідальність за її настання
повинна трансформуватися в некримінальні форми? І чому міжнародне право, що
регулює міждержавні відносини утакій важливій (безпековій) сфері реалізації
відповідальності, яка визначає ефективність цього самого міжнародного права,
має пріоритет суворості форми відповідальності перекладати на індивідів? Адже
сам факт кримінальної за міжнародним правом відповідальності фізичних осіб є
визнанням злочинності діяння, яке стало можливим завдяки сформованому в самостійну злочинну систему державному механізму.
Ще Гуго Гроцій вказував на взаємозв'язок відповідальності держави та
індивіда: «Суспільство, як будь-яка інша держава, відповідає за вчинки окремих
громадян, коли відсутнє власне діяння чи упущення»3.
Цейсамий зв'язок у вигляді похідної відповідальності обгрунтовував Л.Оппенгейм, показуючи, що «будучи правом тільки між державами, міжнародне право має зробити кожну державу у відомому сенсі відповідальною за певні, що завдають шкоди міжнародні дії, вчинені її громадянами або іноземцями»4.
Потужний гносеологічний інструментарій міжнародної кримінології, завдяки
залученню до процесу пізнання міжнародних злочинів таких фундаментальних
суміжних з правом наук, як геополітика, геоекономіка, міжнародна соціологія,
конфліктологія, культурологія та ін., створює в сучасних умовах можливості для
визначення реальної сутності механізмів міжнародних злочинів, їх генезису, умов
та причин. Це обумовлює особливу якість кримінальної відповідальності держа-
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ви, наповнює новим змістом поняття вини, збитку та інші категорії, що визначають її специфіку в міжнародних правовідносинах. Враховуючи можливості
міжнародної кримінології, в механізмі кримінальної відповідальності держави за
міжнародним правом значна роль повинна відводитися самій процедурі кримінального розслідування, що за таких умов робить цю процедуру прицільною та результативною. Зворотний зв'язок тут полягає у насиченні міжнародної кримінології фактичним матеріалом, стереотипами міжнародних правопорушень,
найбільш небезпечними для міжнародного миру та правопорядку.
Поряд з каральною та виховною дією одна з головних функцій кримінальної
відповідальності полягає в запобіганні злочинності, усуненні умов і (державних)
механізмів злочинів. У поширеній нині у міжнародному праві концепції об'єктивної відповідальності ця функція практично відсутня. У доктрині, як і в практиці,
склалася тенденція до визнання об'єктивної відповідальності за міжнародні правопорушення, тобто відповідальності за порушення зобов'язань незалежно від вини, коли сам факт порушення зобов'язання породжує відповідальність. Об'єктивна відповідальність знайшла закріплення у статтях про відповідальність держав,
починаючи з самого принципу відповідальності.
Однак, якщо стосовно міжнародних деліктів така конструкція прийнятна, то
відносно міжнародних злочинів її безпорадність є очевидною. Щоб у цьому переконатись, достатньо ознайомитись зі статистикою, що характеризує неухильне
зростання збройної терористичної конфліктності, наркобізнесу, контрабанди
зброї, різних сфер так званої параекономіки і т.п. Міжнародна кримінологія створює реальні можливості визначення у цих та інших злочинних процесах, що руйнують міжнародний мир,ролі та інтересів держави. Незважаючи на те, що міжнародне суспільство формально не є ієрархізованим і не організованим у владному
відношенні на кшталт держави, воно представляє єдину соціальну мегацілістність, що потребує безпечного розвитку, умови якого значною мірою визначаються відповідною поведінкою держав.
Адже не випадково в історії міжнародного права мають місце факти, коли за
найбільш істотними загрозами світовій спільноті вина як елемент правопорушення за участю держави передбачається міжнародними договорами. У Конвенції
про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 року говориться:
«У цій Конвенції геноцид означає будь-яке з наступних діянь, що вчинене з
наміром ... » (ст. 2). У якості іншого прикладу можна навести статтю 54 Положення про закони та звичаї сухопутної війни 1907 року, згідно якої підлягає переслідуванню «всяке навмисне захоплення, знищення або пошкодження» культурних та історичних цінностей. У арбітражній практиці також мали місце випадки посилань на вину. У відомому рішенні Женевського арбітражу у справі фрегата «Алабама» в якості підстави відповідальності було визнано відсутність належної турботи. У окремій думці у справі про інцидент в протоці Корфу суддя Міжнародного Суду ООН С.Б. Крилов, стверджує, що для визнання держави
відповідальною необхідно встановити не тільки факт об'єктивного порушення
норм міжнародного права, але й « злу волю » держави або, принаймні, винне упущення 5.
Авторитетною є позиція відомого у світі українського юриста- міжнародника
В.А. Василенка, який, дослідивши дану проблему, дійшов висновку: «Таким чином вина держави являє собою не фікцію і умовність, а є реальністю та умовою
для кваліфікації її поведінки як міжнародного правопорушення»6.
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Вина визнавалась елементом міжнародного правопорушення й іншими науковцями, які займалися аналізом проблеми відповідальності: Г.І. Тункіним, Д.Б.
Левіним, П. Курісом, Ю.М. Колосовим, В.А. Мазовим, Ю.В. Петровським.
Цю позицію поділяли й західні вчені А. Фердросс, Г. Дам, Л. Оппенгейм та ін.
Останній, зокрема, вважав, що дія держави не є міжнародним правопорушенням,
«якщо вонавчинена не навмисно, не злісно і без злочинного недбальства».
Втім, слід визнати, що в доктрині думки з приводу обов'язковості кваліфікації
вини держави розділились і, як уже було сказано,домінує точка зору прихильників концепції об'єктивної відповідальності7.
Проте, в умовах ескалації міжнародної конфліктності та міжнародної злочинності можливості міжнародної кримінології передбачають наповнення концепції
кримінальної відповідальності держави і сполучених з нею кваліфікаційних категорій (вини, мотивації, наміру, збитку та ін.) реальним міжнародним змістом8.
У сучасних умовах сутність владних відносин суттєвих змін не зазнала, тому
визначення вини держави, механізми формування її «злої волі» передбачає конкретизацію відповідальності, якої можна досягти в порядку кримінального за
міжнародним правом впровадження при активному використанні міжнароднокримінологічних засобів і можливостей.
Ідею кримінальної відповідальності держави не слід примітизувати, проводячи паралелі з кримінальним покаранням індивіда. Кримінальна відповідальність
і покарання – поняття не тотожні навіть у внутрішньому праві, а в міжнародному
праві – тим паче9. Кримінальна за міжнародним правом відповідальність як
міжнародне засудження, вияв ганьби щодо винної у вчиненні міжнародного злочину держави і як вид міжнародного примусу ширшеза покарання, яке є однією
із форм вияву кримінальної відповідальності. Поза сумнівом, кримінальне покарання пов'язується насамперед із фізичною особою. Звідси призначення кримінальної відповідальності держави насамперед полягає в тому, щоб визначити фізичних осіб, які вчинили та/або в інтересах яких вчинено діяння, інкриміноване
міжнародним співтовариством певній державі і кваліфіковане міжнародним
співтовариством як таке, що загрожує міжнародному миру і безпеці. Це передбачає насиченість інституту кримінальної відповідальності держави міжнародним
кримінально- процесуальним змістом, однак зовсім не означає повернення на
«вихідну позицію» до кримінальної відповідальності за міжнародним правом лише індивіда.
Сутнісною характеристикою кримінальної відповідальності держави є порочний симбіоз, коли фізичні особи, в інтересах яких відбувається злочинна поведінка держави, поза відповідними кримінально деформованими державними
механізмами та органами реалізувати свої злочинні цілі не змогли б. Кримінальна відповідальність держави передбачає усунення її вразливості до подібного роду кримінальних трансформацій у всьому комплексі елементів, що створюють облаштування цієї держави.
Іншими словами, мова йде про те, що саме інститут кримінальної відповідальності держави є найбільш ефективним в перешкоджанні виникненню феномену
«злої волі» держави.
Роль волі держави як категорії, що є первинно міжнародно-правовою, заперечувати важко, оскільки міжнародне право як унікальна правова система формується в результаті узгодження воль держав 10.
Але аргументуючи можливість вини держави наявністю у неї волі, було б несправедливим обійти увагою й досить вагомі доводи тих науковців, які в криміна-
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льному процесі апелюють до волі індивідуальної. Так, ще Р. Філлімор щодо
кримінального покарання держави писав: «Кримінальне право має справу з
фізичними особами – істотами, що мислять, мають почуття, волю. Юридична
особа, суворо кажучи, не має цих атрибутів, хоча через представництво і систему
управління воля певних індивідів розглядається як воля корпорацій, але лише для
певних цілей. Для того, щоб була підстава для застосування кримінального закону, необхідна індивідуальна воля. Воля, що виражається через представництво, не
надає підстав для застосування кримінального закону» 11.
Однак уважна оцінка цих аргументів, щонайменше, усуває їх категоричність.
По-перше, поважний автор не заперечує саму можливість трансформації волі
індивідів у волю держави. По-друге, злочинна («зла») воля індивідів втілюється в
волю держави, як правило, не через легітимні механізми демократичного представництва, а у випадках, коли ці механізми зазнають певного (кримінального)
переродження і отримують здатність втілювати волю індивідів, що передбачає
злочинну поведінку держави.
Отже, інститут кримінальної відповідальності держави покликаний усунути
саму цю схильність державних механізмів трансформуватися і реалізовувати
«злу» волю індивідів. Йдеться насамперед про ліквідацію (як форму кримінального покарання) тих елементів та органів держави,а, можливо, і всієї державної
машини в цілому, які зазнали кримінальної деформації і виявили здатність втілювати злочинні інтереси і наміри впливових індивідів.
Послідовник Р. Філлімора П. Дрост, виходячи з концепції, що розглядає державу як фікцію, також відкидає можливість кримінальної відповідальності держави за міжнародним правом. Можливість покарання держави, на думку П. Дроста, юридично і практично виключається. Уряди ж можуть і повинні бутипокарані, якщо міжнародний правопорядок буде передбачати здійснення кримінальної
юстиції12.
Але, допускаючи реальність кримінальної відповідальності уряду певної держави в умовах «фікції» цієї держави, слід розуміти, що поза певним чином трансформованих (під злочинні цілі) державних механізмів діяння уряду, які б слугували підставою для його кримінальної відповідальності за міжнародним правом,
навряд чи були б можливі.
Отже, питання кримінальної відповідальності держави і з цієї точки зору багато в чому носить міжнародно-кримінологічний зміст, пов'язаний зі встановленням власне злочинного механізму, рушійних інтересів фізичних осіб, що впливають на злочинну поведінку держави і т.п.
За цих умов по іншому слід підходити і до визначеного ще Г. Гроцієм обов'язку держави карати за злочин. Ф.Ф. Мартенс, слідуючи Г. Гроцію, вказував, що
відповідальність держави (за міжнародним правом – прим. В.А.) виникає лише в
разі відмови покарати винного13.
Однак, якщо сама держава, її органи та механізми визначені як злочинні, покладати на неї таку функцію є неприйнятним. Кримінальна відповідальність
індивідів повинна в таких випадках наставати за міжнародним правом у рамках
кримінальної відповідальності держави.
Заперечення щодо концепції кримінальної відповідальності держави значною
мірою будуються на теорії єдності шляхів розвитку права.
Так Д. Анцилотті вважав, що теорія, за якою покарання відрізняється від
відшкодування збитків, формується тоді, коли держава виявилася здатною узяти

Юридичні і політичні науки

339

на себе функції захисту об'єктивного права, «отже на стадії розвитку, якої міжнародне право ще не досягло і, можливо, ніколи не досягне»14.
Дещо оптимістичніше щодо перспектив запровадження кримінальної
відповідальності держави був налаштований інший прихильник теорії єдності
розвитку права, професор Р. Бадеван. У 30-ті роки ХХ століття він вказував: «Безсумнівно, що ці погляди забігають далеко вперед у порівнянні з нині діючим правом»15.
Нині міжнародне співтовариство як соціальний суб'єкт міжнародного права
так само не володіє атрибутами держави, але воно як і держава володіє правом на
мир і безпеку, яке в минулому почасти забезпечувалось за рахунок jus ad bellum.
В умовах насичення міжнародного простору протестністю і насильницькою
конфліктністю потреба в (кримінальному) покаранні держав, що «завинили» та їх
лідерів з претензіями на забезпечення міжнародної безпеки все частіше реалізується стихійно через формування коаліцій. Так, наприклад, відбувалося в
Югославії, Афганістані, Іраку, Лівії, можливо – в Сирії і т.ін.
Інститут кримінальної відповідальності держави покликаний вивести цю небезпечну тенденцію із зони стихійності, перешкодити фактору права сили в
міжнародних відносинах.
І в цьому сенсі цей інститут є особливо актуальним щодо значної кількості
країн,у яких інтереси великого приватного бізнесу слабо сполучені з інтересами
народів. Звідси посилюється важлива для кризового міжнародного співтовариства соціальна функція кримінальної відповідальності держави з її націленістю на
усунення умов соціального конфлікту.
Таким чином кримінальна відповідальність держави передбачає конкретну і
жорстку кримінально-процесуальну процедуру визначення об'єктів міжнародної
кримінальної репресії та її подальшого застосування, орієнтуючись не тільки на
злочинних посадових осіб, інститути та органи держави, але насамперед, на механізми їх трансформації у стан, що результат є злочинна поведінка держави в
міжнародних взаємодіях. Ефективність такої процедури значною мірою забезпечується можливостями та інструментарієм міжнародної кримінології.
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УДК 341. 215
М. І. ОТРОШ

ЗАВДАННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ ПАПСЬКИХ РАД
ЯК ОСОБЛИВИХ ВІДОМСТВ РИМСЬКОЇ КУРІЇ
Досліджується діяльність нині існуючих 11 Папських рад – відомств Римської
курії, у компетенції яких знаходяться особливі, пов’язані з церковним життям функції,
визначені Римським Папою як пріоритетні. На чолі кожної Папської ради стоїть кардинал або архієпископ як президент. Папські ради виконують свої обов’язки від імені і
владою Верховного Понтифіка.
Ключові слова: Папська рада у справах мирян, Папська рада зі сприяння християнській єдності, Папська рада у справах сім’ї, Папська рада «Справедливість і мир»,
Папська рада «Cor Unum», Папська рада з пастирської роботи серед мігрантів і подорожуючих, Папська рада з пастирства для працівників охорони здоров’я, Папська рада з тлумачення законодавчих текстів, Папська рада з міжрелігійного діалогу, Папська рада з культури, Папська рада з масових комунікацій.
Отрош М.И. Задачи и компетенция Папских советов как особых ведомств
Римской курии
Исследуется деятельность ныне существующих 11 Папских советов – ведомств
Римской курии, в компетенции которых находятся особые, связанные с церковной жизнью функции, определяемые Римским Папою в качестве приоритетных. Во главе каждого Папского совета стоит кардинал или архиепископ в качестве президента. Папские советы исполняют свои обязанности от имени и властью Верховного Понтифика.
Ключевые слова: Папский совет по делам мирян, Папский совет по содействию
христианскому единству, Папский совет по делам семьи, Папский совет «Справедливость и мир», Папский совет «Cor Unum», Папский совет по пастырьской работе среди мигрантов и путешествующих, Папский совет с пастырьства для работников
здравоохранения, Папский совет по комментированию законодательных текстов, Папский совет по межрелигиозному диалогу, Папский совет по культуре, Папский совет по
массовым комкникациям.
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 рамках дослідження місця і ролі Католицької Церкви у міжнародному правопорядку та особливостей міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу як
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вищого керівного органу Католицької Церкви, носія духовного і світського суверенітету, варто зауважити, що під терміном «Святий Престол» (Sancta Sedes) або
«Апостольський Престол» (Sedes Apostolica) згідно з каноном 361 Кодексу канонічного права (ККП) 1983 р. розуміється не лише єпископська кафедра Римського Папи, тобто Римський Понтифік, а також і Державний (Папський) секретаріат та інші установи (конгрегації, суди тощо) Римської курії, якщо з самої суті
справи або з контексту не випливає інше1. В той же час, вища, повна, безпосередня, вселенська і ординарна влада у Католицькій Церкві належить лише Папі
Римському (ККП, канони 331-335)2, який здійснює своє пастирське служіння з
управління Церквою за допомогою установ Римської курії, до яких відносяться
також і Папські ради3.
У компетенції Папських рад як відомств 4-го рівня Римської курії знаходяться особливі, пов’язані з церковним життям функції, визначені Римським Папою
як пріоритетні. Папські ради виконують свої обов’язки від імені і владою Верховного Понтифіка. В даний час існує 11 Папських рад4. На чолі кожної Папської ради стоїть кардинал або архієпископ як президент. Як правило, їхні найближчі
помічники – секретар і віце-секретар. Членами Папських рад звичайно являються представники єпископату; участь мирян у діяльності рад допускається, однак
домінує в них духовенство. Зустрічі членів Папських рад відбуваються на регулярній основі, в тому числі на пленарних асамблеях. Члени Папських рад призначаються на певний термін (як правило, на 5 років) або згідно з окремим розсудом
Папи на інший термін.
Усі Папські ради виникли у другій половині ХХ ст. Деякі з них (Папська рада
у справах мирян і Папська рада зі сприяння християнській єдності) утворилися з
секретаріатів, заснованих у ході підготовки ІІ Ватиканського собору5. Інші були
встановлені апостольською конституцією папи Павла VI Regimini Ecclesiae
universae від 15. 08.1967 р.6 Папа Іоанн Павло ІІ заснував декілька Папських рад
як абсолютно нових відомств (Папські ради з пастирства для працівників охорони здоров’я, з витлумачення законодавчих текстів, з культури) або підвищив уже
існуючі секретаріати до рангу Папських рад (Папські ради зі сприяння християнській єдності, у справах сім’ї, «Справедливість і мир», з масових комунікацій).
Розглянемо тепер окремо компетенцію кожної Папської ради.
Папська рада у справах мирян (латинською (лат.) Pontificium consilium pro
laicis, італійською (італ.) Pontificio consiglio per i laici) ставить метою своєї діяльності розвиток і координацію апо стольства мирян на всіх рівнях шляхом
взаємодії з міжнародними об’єднаннями, національними радами і різними групами мирян, які беруть участь у «Католицькій дії»7. Діяльність ради здійснюється
на основі відповідних документів ІІ Ватиканського собору і апостольського звернення Christifideles laici (1988 р.)8.
Перша спроба створення спеціального органу у Римській курії, який
відповідав би за координацію руху мирян, відноситься до 1908 р., коли папа Пій Х
у ході куріальної реформи апостольською конституцією Sapienti consilio визначив
у компетенції Конгрегації соборів «дисципліну світського духовенства і християнського народу»9. Постійно зростаюче значення «Католицької дії» у роки, що
передували ІІ Ватиканському собору, стало спонукальним мотивом для більш
формального визнання апостольства мирян на самому соборі. Пропозиція про
створення окремого секретаріату для мирян як підрозділу Римської курії, що
містилась у соборному декреті Apostolicam actuositatem, була реалізована шляхом
motu proprio папи Павла VI Catholicam Christi Ecclesiam від 6.01.1967 р. У цьому
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документі визначені цілі та структура нового Сonsilium de laicis (Рада у справах
мирян), заснованого у порядку експерименту на 5-річний термін. Апостольською
конституцією Regimini Ecclesiae universae від 15. 08.1967 р. ця рада була включена до складу Римської курії, а motu proprio Apostolatus peragendi від
10.12.1976 р.10 вона була перетворена у Папську раду у справах мирян, створену
повністю за моделлю римської конгрегації. Апостольська конституція папи Іоанна Павла ІІ Pastor bonus від 28. 06.1988 р., відповідно до якої була проведена остання загальна реформа Римської курії, визначила такі цілі та завдання у діяльності Папської ради у справах мирян: надихати і підтримувати мирян з тим, щоб
вони брали участь у житті і місії Церкви у властивий їм спосіб (як в індивідуальному порядку, так і в якості членів різних об’єднань), перш за все з метою
здійснення їх особливого служіння – наповнювати земний порядок речей євангельським духом; координувати діяльність міжнародних конгресів і керувати їх
роботою тощо. До сфери безпосередньої компетенції Папської ради у справах мирян відносяться розгляд усіх питань, пов’язаних з об’єднаннями мирян, заснування об’єднань міжнародного характеру, а також їх офіційне схвалення і визнання
їхніх статутів; однак при цьому зберігається відповідна компетенція Державного
секретаріату Ватикану. У тих питаннях, що стосуються третіх орденів мирян, розгляду ради підлягає лише сфера їх апостольської діяльності.
Папська рада зі сприяння християнській єдності (лат. Pontificium consilium
ad unitatem christianorum fovendam, iтал. Pontificio consiglio per la promozione
dell’unitа dei cristiani) сприяє зміцненню екуменічного духу в Католицькій Церкві
згідно з декретом ІІ Ватиканського собору Unitatis redintegratio11, а також розвиває діалог і співробітництво з іншими християнськими Церквами і церковними
громадами. У ході підготовки ІІ Ватиканського собору поряд з іншими комісіями
шляхом motu proprio папи Іоанна ХХІІI Superno Dei nutu від 5.06.1960 р. був створений Секретаріат з єдності християн. Під час соборних сесій цей секретаріат
(підвищений у 1962 р. до рангу соборної комісії) надавав християнам-некатоликам інформацію про собор, запрошував за дорученням Папи спостерігачів від
інших Церков і церковних громад, а також розробляв і представляв на соборі
схему з екуменізму (прийняту у вигляді декрету Unitatis redintegratio від
21.11.1964 р.).
По закінченні ІІ Ватиканського собору папа Павло VI motu proprio Finis
Concilio від 3.01.1966 р. затвердив цей секретаріат як постійне відомство Римської курії. Реформа Римської курії 1967 р. остаточно визначила обов’язки і склад
секретаріату, вони були підтверджені папою Іоанном Павлом ІІ в апостольській
конституції Pastor bonus, якою секретаріат перетворювався з 1.03.1989 р. у Папську раду зі сприяння християнській єдності.
Ця рада піклується правильним витлумаченням екуменічних принципів і їх
практичною ре алізацією, сприяє організації національних і міжнародних
зустрічей, націлених на досягнення єдності християн, призначає католицьких
спостерігачів на міжхристиянські зустрічі та конгреси і запрошує спостерігачів
від інших Церков і церковних громад на католицькі заходи. Рада тісно співпрацює
з Конгрегацією віровчення і Конгрегацією у справах Східних Церков. При раді також діє заснована 22.10.1974 р. особлива Комісія з релігійних зносин з юдаїзмом.
Папська рада у справах сім’ї (лат. Pontificium consilium pro familia, італ.
Pontificio consiglio per la familia) була заснована шляхом motu proprio папи Іоанна
Павла ІІ Familia a Deo institute від 9.05.1981 р. як наступниця заснованого
11.01.1973 р. Папського комітету у справах сім’ї. До завдань ради входить, перш
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за все, пастирське піклування про сім’ї, а також поглиблення і розвиток вчення
про сім’ю і його популяризація за допомогою відповідної катехизації.
Рада курує діяльність різних інститутів і об’єднань віруючих, завданням яких
є служіння благу сім’ї, при цьому, однак, не втручаючись у сферу компетенції
Папської ради у справах мирян.
Папська рада «Справедливість і мир» (лат. Pontificium consilium de iustitia
et pace, iтал. Pontificio consiglio della giustizia e della pace) спочатку була заснована папою Павлом VI шляхом motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam від
6.01.1967 р. як Дослідницька комісія «Iustitia et pax» («Справедливість і мир») у
складі Папської ради у справах мирян. Завдання діяльності комісії – «сприяти, з
одного боку, прогресу бідних країн і заохочувати соціальну справедливість між
народами, а з іншого боку, допомагати слаборозвиненим країнам працювати самим заради власного розвитку». 14.12.1976 р. шляхом motu proprio Iustitiam et
pacem папа Павло VI перетворив комісію «Iustitia et pax» в автономну Папську
комісію у структурі Римської курії, а 28.06.1988 р. конституцією Pastor bonus папа
Іоанн Павло ІІ створив з неї Папську раду «Справедливість і мир».
Завданнями діяльності ради є розвиток соціального вчення Католицької Церкви, збір інформації і результатів досліджень щодо проблем справедливості і миру,
прогресу народів і прав людини, турбота про те, щоб серед народів формувалась
відповідальність у справі зміцнення миру, насамперед за допомогою Всесвітніх
днів миру.
Папська рада «Cor Unum» (лат. Pontificium consilium «Cor Unum», iтал.
Pontificio consiglio «Cor Unum») була заснована папою Павлом VI (Amoris officio
від 15.07.1971 р.) з метою розвитку християнської солідарності і прогресу людства. Папська рада «Cor Unum» (дослівно «Єдине серце») була затверджена як
відомство Римської курії конституцією папи Іоанна Павла ІІ Pastor bonus від
28.06.1988 р. Завдання діяльності ради – заохочувати віруючих до свідчення євангельської любові, сприяти ініціативам католицьких організацій, які прагнуть допомагати нужденним народам, а також координувати ці ініціативи.
До складу ради входять 2 автономні структури: заснований 22.02.1984 р. Фонд
Іоанна Павла ІІ для пустелі Сахель, який готує фахівців для протидії засусі і розповсюдженню пустель, а також допомагає жертвам засухи; і заснований
13.02.1992 р. Фонд «Populorum progression», створений для економічного сприяння розвитку найбідніших сільських громад Латинської Америки.
Папська рада з пастирської роботи серед мігрантів і подорожуючих (лат.
Pontificium consilium de spirituali migrantium atque itinerantium cura, iтал. Pontificio
consiglio della pastorale per i migranti e gli itinerari) формально утворена Апостольською конституцією папи Іоанна Павла ІІ Pastor bonus від 28.06.1988 р., однак напрями її діяльності мають досить довгу історію. Пастирські проблеми, що
виникли внаслідок великого потоку біженців і мігрантів після Другої світової
війни, спонукали папу Пія ХІІ заснувати у 1952 р. Верховну раду з питань
еміграції і Верховну раду «Apostolatus maris». У 1958 р. була заснована Верховна
рада «Apostolatus aeris», а в 1965 р. папа Павло VI заснував Секретаріат
«Apostolatus nomadum». У 1970 р. усі ці установи були об’єднані папою Павлом VI у Папську комісію з пастирської роботи у сфері міграції і туризму (motu
proprio від 19.03.1970 р. Apostolicae caritatis). Ця комісія займалась питаннями пастирської діяльності серед мігрантів, біженців, моряків, персоналу авіа- і автоперевезень, пасажирів, паломників і туристів. У 1988 р. конституцією Pastor bonus
комісія була перетворена у Папську раду з пастирської роботи серед мігрантів і
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подорожуючих. Рада бере активну участь в організації і проведенні заснованого у
1952 р. за розпорядженням папи Пія ХІІ Всесвітнього тижня мігрантів і біженців.
Рішенням папи Бенедикта XVI від 11.03.2006 р. керівництво Папською радою з
пастирської роботи серед мігрантів і подорожуючих було передано президенту
Папської ради «Справедливість і мир».
Папська рада з пастирства для працівників охорони здоров’я (лат.
Pontificium consilium pro valetudinis administris, iтал. Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari) діє у такому статусі з 1988 р. До цього, зокрема у
1985 р., папа Іоанн Павло ІІ motu proprio Dolentium hominum заснував у складі
Папської ради у справах мирян Комісію з пастирства для працівників охорони
здоров’я, метою діяльності якої були визначені заохочення і розвиток ініціатив
міжнародних католицьких організацій; поглиблення і популяризація вчення і
підходів Католицької Церкви до питань здоров’я для їх подальшого вкорінення у
медичній практиці тощо. У 1988 р. конституцією папи Іоанна Павла ІІ Pastor
bonus комісія була перетворена у Папську раду з пастирства для працівників охорони здоров’я.
Папська рада з тлумачення законодавчих текстів (лат. Pontificium
consilium de legume textibus, iтал. Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi
legislativi) діє у такому статусі з 1988 р. і також має свою передісторію. Motu
proprio Cum iuris canonici папа Бенедикт XV заснував у 1917 р. особливу Комісію
з тлумачення Кодексу канонічного права, яка була скасована зі створення папою
Іоанном ХХІІІ у 1963 р. Папської комісії з перегляду Кодексу канонічного права
(ККП) 1917 р. Після ІІ Ватиканського собору ця комісія відповідала за автентичне тлумачення соборних документів і проводила роботу з перегляду ККП 1917 р.
у світлі післясоборного богослов’я і законодавства. Після затвердження ККП
1983 р. папа Іоанн Павло ІІ motu proprio від 2.01. 1984 р. Recognito iuris canonici
Codice створив нову Папську комісію з автентичного тлумачення ККП. У 1988 р.
конституцією Pastor bonus ця комісія була перетворена в Папську раду з тлумачення законодавчих текстів.
Крім первісної функції давати автентичне тлумачення універсальних законів
Церкви, підтверджене авторитетом Папи, ця рада повинна була надавати допомогу іншим відомствам Римської курії, щоб декрети та інструкції, що публікуються
ними, не тільки відповідали чинним юридичним нормам, але й були складені в
зрозумілій і коректній юридичній формі. Після прийняття у 1990 р. Кодексу канонів Східних Церков рада отримала виключну компетенцію автентичного тлумачення цього кодексу, а також загальних законів для всіх Східних Церков.
Папська рада з міжрелігійного діалогу (лат. Pontificium consilium pro
dialogo inter religiones, iтал. Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso) являється історичною спадкоємницею Секретаріату для нехристиян, заснованого
папою Павлом VI на основі бреве Progrediente Concilio від 19.05.1964 р. Програмним документом у першій фазі діяльності секретаріату стала енцикліка Павла VI
Ecclesiam suam від 6.08.1964 р. Юридичні функції і структура секретаріату були
визначені в конституції Regimini Ecclesiae universae від 15. 08.1967 р.
Секретаріат був перетворений у Папську раду з міжрелігійного діалогу у ході
загальної реформи Римської курії відповідно до конституції папи Іоанна Павла ІІ
Pastor bonus від 28.06.1988 р. Завдання діяльності ради – координувати відносини
з представниками інших релігій і розвивати з ними діалог.
У виконанні своїх функцій рада покликана діяти у співпраці з Конгрегацією
віровчення, якщо цього вимагає специфіка питань, що розглядаються, а також, у
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разі потреби, з Конгрегацією у справах Східних Церков і Конгрегацією з євангелізації народів. З компетенції ради вилучені питання релігійних відносин з юдеями, оскільки цими проблемами займається спеціальна комісія при Папській раді
зі сприяння християнській єдності.
При Папській раді з міжрелігійного діалогу була заснована 22.10.1974 р.
Комісія з релігійних відносин з мусульманами. З метою «заохочення більш інтенсивного діалогу між людьми культури та послідовниками різних релігій»
керівництво Папською радою з міжрелігійного діалогу було передано 11.03.2006
р. папою Бенедиктом XVI президенту Папської ради з культури.
Папська рада з культури (лат. Pontificium consilium de cultura, iтал. Pontificio
consiglio della cultura) була утворена як самостійний орган у 1982 р. папою Іоанном Павлом ІІ, а шляхом motu proprio від 25.03.1993 р. Inde a pontificatus nostri
initio було проведено злиття цієї ради з заснованою у 1965 р. Папською радою з
діалогу з невіруючими. Внаслідок цієї реформи у раді утворено 2 секції: «Віра і
культура» і «Діалог з культурами», напрям роботи яких в цілому продовжує
діяльність двох об’єднаних відомств.
Секція «Віра і культура», зважаючи на заклик пастирської конституції
Gaudium et spes (п.53-62)12, у своїй діяльності ставить своїм завданням розвивати
на всіх рівнях діалог між сучасними культурами і християнством, сприяти координації діяльності Святого Престолу, місцевих Церков і католицьких організацій
в галузі культури, особливо у контактах з міжнародними організаціями, наприклад, з ЮНЕСКО і Радою Європи.
Секція «Діалог з культурами», виходячи із загальної пастирської турботи
Церкви про тих, хто не вірить у Бога і не сповідує жодної релігії, сприяє подальшому вивченню атеїзму і релігійного індиферентизму з метою виявлення
наслідків таких явищ для християнства і визначення відповідних пастирських завдань; піклується про встановлення діалогу з атеїстами і невіруючими у тих випадках, коли вони виявляють справжню відкритість до співробітництва.
Папська рада з масових комунікацій (лат. Pontificium consilium de
communicationibus socialibus, iтал. Pontificio consiglio delle communicazioni sociali)
походить від заснованої папою Пієм ХІІ у 1948 р. Папської комісії з вивчення і
церковної оцінки фільмів на релігійні і моральні сюжети (потім – Папська комісія
з релігійних і дидактичних фільмів). У 1952 р. вона була перетворена в Комісію з
кінематографу, а в 1954 р. з розширенням її повноважень – у Папську комісію з
кінематографу, радіо і телебачення. Після оприлюднення декрету ІІ Ватиканського собору Inter mirifica13 ця комісія була уповноважена здійснювати на практиці
вказівки і норми, викладені у соборному декреті, а опублікована нею у 1971 р. пастирська інструкція Communio et progressio стала програмним документом для
діяльності католицьких засобів масової комунікації.
У 1964 р. папа Павло VI motu proprio від 11.04.1964 р. In fructibus multis розширив сферу діяльності цієї комісії також на періодичну пресу і перейменував її
у Папську комісію з масових комунікацій. У ході загальної реформи Римської
курії 28.06.1988 р. комісія була перетворена в Папську раду з масових комунікацій. Цілі діяльності ради – своєчасно ініціювати і розвивати діяльність католиків у різних сферах масової комунікації; докладати зусиль для того, щоб
періодичні видання, кінофільми, радіо і телепередачі мали гуманістичний і християнський дух; слідкувати, щоб католицькі періодичні видання, публікації, радіоі телепрограми по-справжньому відповідали своєму призначенню, розповсюджували насамперед вчення Церкви, передавали у достовірній і коректній формі новини релігійного змісту14.
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Таким чином, діяльність Папських рад як особливих відомств Римської курії
націлена на виконання поставленим перед ними Римським Папою різноманітних
пріоритетних завдань церковного характеру і надання відповідної допомоги у
служінні Римського Понтифіка.
1. Кодекс канонического права [пер. с латинського А.Н. Коваля]. – М.: Институт философии, теологи и истории св.. Фомы, 2007. – С. 169. 2. Там само. – С. 156-158. 3. Юркович И. Каноническое право о народе Божием и о браке / Юркович И. – М.: «Истина 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: Latinoitaliano. 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 призвании миссии
мирян в Церкви и мире. – М., 1998. 9. Encyclopedia dei Papi. Roma, 2000. 3 vol. – P.593608. 10. L’Ottavario per l’unitа dei cristiani: Documenti e discorsi (1955-1978). – Brescia,
1998. 11. Декрет об экуменизме (Unitatis redintegratio) // Документы ІІ Ватиканского Собора. – Paoline, 2004. – С. 170–191. 12. Пастырская Конституция о Церкви в современном мире (Gaudium et spes) // Документы ІІ Ватиканского Собора. – Paoline, 2004. –
С. 506-517. 13. Декрет о средствах массовой коммуникации (Inter mirifica) // Документы ІІ Ватиканского Собора. – Paoline, 2004. – С. 61-72. 14. Del Re N. Mondo Vaticano,
Cittа del Vaticano. –1995. – Р. 373-391.

УДК: 341.456; 341.232
В. Г. ПЯДИШЕВ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН
ІЗ ГУМАНІТАРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
В ЗОНАХ ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Стаття присвячується питанням підвищення ефективності діяльності цивільної
поліції ООН у складі міжнародних операцій з підтримання миру шляхом вдосконалення
взаємодії з гуманітарними організаціями. На підставі особистого досвіду і дослідження публікацій уточнені інтереси і проблеми цивільної поліції ООН при взаємодії з гуманітарними організаціями. Встановлено інтереси гуманітарних організацій і небезпеки для них при взаємодії з цивільною поліцією ООН. На підставі зазначеного вперше визначено мету взаємодії для обох партнерів. З урахуванням виявлених проблем і небезпек
на шляху досягнення поставлених цілей вперше визначено конкретні завдання щодо
підвищення ефективності та безпеки зазначеної взаємодії. Також визначено міжнародно-правові заходи, які слід вжити для втілення в життя зазначеної ефективної і
безпечної взаємодії цивільної поліції ООН і гуманітарних організацій.
Пядышев В.Г. Совершенствование взаимодействия гражданской полиции
ООН с гуманитарными организациями в зонах локальных вооруженных конфликтов: международно-правовые и организационные аспекты
Статья посвящается вопросам повышения эффективности деятельности гражданской полиции ООН в составе международных операций по поддержанию мира, пу© ПЯДИШЕВ Володимир Георгійович – кандидат технічних наук, доцент, магістр
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тем совершенствования взаимодействия с гуманитарными организациями. На основании личного опыта и исследования публикаций уточнены интересы и проблемы гражданской полиции ООН при взаимодействии с гуманитарными организациями. Установлены интересы гуманитарных организаций и опасности для них при взаимодействии с
гражданской полицией ООН. На основании указанного впервые определены цели взаимодействия для обоих партнеров. С учетом выявленных проблем и опасностей на пути достижения поставленных целей впервые определены конкретные задачи по повышению эффективности и безопасности указанного взаимодействия. Также определены международно-правовые меры, которые следует предпринять для воплощения в
жизнь указанного эффективного и безопасного взаимодействия гражданской полиции
ООН и гуманитарных организаций.
Pyadyshev Volodymyr. Improving cooperation of un civilian police with humanitarian organizations in the areas of local armed conflicts: international legal and organizational 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 humanitarian organizations. Based on personal experience and publications research, interests and
concerns of UN civilian police in cooperation with humanitarian organizations were specified. 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.

Протягом двох останніх десятиріч суттєво змінився характер локальних
збройних конфліктів у світі. Більшість з них сьогодні є внутрішніми. Отже на першу лінію боротьби з ними у складі міжнародних операцій з підтримання миру
(далі – МОПМ) замість військових було висунуто цивільну поліцію ООН (далі –
ЦП ООН). Держава Україна з розумінням ставиться до справи боротьби із зазначеними джерелами небезпеки у світі1. Отже працівники правоохоронних органів
України беруть участь у врегулюванні найбільш небезпечних локальних збройних конфліктів.
Хоча ера МОПМ розпочалася ще у 1948 р., лише у 1997 р. на катастрофічне
становище цивільного населення, котре протягом конфліктів несе найбільші втрати, світова спільнота нарешті звернула увагу у вигляді заяви Голови Ради Безпеки ООН «Захист та надання гуманітарної допомоги біженцям та іншим особам в
обстановці конфліктів»2. Загрози для цивільного населення різноманітні і динамічні: навмисні вбивства, атаки на цивільні об'єкти, такі як школи та лікарні,
зґвалтування, вербування дітей-солдатів, а також ухилення винних від притягнення до відповідальності, та відсутність підтримки жертв. Отже з 1999 р. МОПМ у
своїх мандатах мають чіткі вказівки про необхідність захисту цивільних осіб, що
знаходяться під загрозою. Уявилося, що термін «захист цивільного населення»
несе різний зміст для військових, поліції та діячів гуманітарного напряму. Проте
він має три невід’ємні ключові компоненти: 1) дотримання всіма сторонами
конфлікту норм міжнародного гуманітарного права та прав людини; 2) пом'якшення або зменшення загрози та вразливості цивільного населення; 3) у довгостроковій перспективі – створення захисного середовища, в тому числі зміцнення
потенціалу держави, що приймає МОПМ, та місцевих громад.

348
Держава і право • Випуск 62
Слід зазначити, що досі міжнародні сили підтримання миру часом були дуже
зневажливі до того внеску, який гуманітарні організації (далі – ГО) можуть внести до безпеки цивільного населення. Проте, хоча ГО не можуть забезпечити
ступінь фізичного захисту, котрий можуть здійснити поліція або військові
суб'єкти, вони роблять багато шляхом самовідданої захисної діяльності та через
включення питань захисту в рамки їх загальних гуманітарних програм. Отже так
звану «концепцію інтеграції», тобто ідею поєднання зусиль міжнародних військових та поліцейських з можливостями ГО ще у 1997 р. було введено Генеральним
Секретарем ООН з метою забезпечити більш високий ступінь узгодженості між
підрозділами ООН3.
Від того пройшло півтора десятиріччя, протягом яких було встановлено, що
зазначене поєднання приховує в собі чинники, неврахування котрих може не
тільки значною мірою погіршити результати сумісної діяльності та результати роботи окремо ГО щодо покращення стану цивільних осіб в зонах МОПМ, але й
навіть піддати загрозі життя працівників ГО.
Зі списку дисертаційних досліджень, котрі протягом 2000-2010-х років в Україні за релевантними напрямами здійснили автори: О.А. Делінський4, В.І. Мотиль5,
К.В. Барсуков6, С. Р. Федина7 та інші, – темі наданої статті найбільш відповідають
роботи О.В. Балдинюка «Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання
збройних конфліктів (1990-2000 рр.)»8, О.О. Теличкіна «Правоохоронна діяльність
у сфері забезпечення міжнародного миру і безпеки: організаційно-правові засади»9 та В.О. Заросила «Адміністративно-правове забезпечення участі працівників
органів внутрішніх справ України у міжнародній миротворчій діяльності»10.
Проте питання забезпечення ефективної та безпечної взаємодії цивільної
поліції з ГО та організаціями захисту прав людини (далі – ОЗПЛ) в зонах МОПМ
залишилися поза межами зазначених досліджень.
1. ДІЯЛЬНІСТЬ ГО ТА ОЗПЛ В ЗОНАХ МОПМ

1.1. Основна ознака ГО – принципи їх діяльності.
Багато з видів сьогоднішньої міжнародної діяльності, пов’язаної з реагуванням світової спільноти на конфлікти, традиційно називаються "гуманітарними".
Проте таке широке тлумачення терміну «гуманітарні» може розмити та нівелювати сприйняття особливого характеру ГО, який вимагає, особливо в конфліктних
ситуаціях, скрупульозного дотримання низки основних принципів. У 1997 р. Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Корнеліо Соммаруга так визначив ці принципи: гуманність, неупередженість і нейтралітет11.
Принцип гуманності забезпечує наступні ознаками операцій: 1) гуманітарна
допомога не повинна містити будь-яких елементів, котрі можуть бути корисними
у військових діях; 2) гуманітарна діяльність, спрямована тільки на полегшення
страждань; 3) гуманітарна діяльність, за самою своєю природою, ніколи не може
бути примусовою.
Принцип неупередженості вимагає не створювати ніякої дискримінації за ознаками раси, національності, релігії, політичних переконань чи будь-яких інших
аналогічних критеріїв. Відсутність дискримінації, як основного компоненту неупередженості, вкрай важко забезпечити в ситуаціях, коли доводиться здійснювати примусові заходи, такі, як введення економічних санкцій, або навіть застосовувати військові сили. У таких ситуаціях для ГО особливо важливо підтримувати
чітке розмежування і уникати тісного зв'язку зі збройними силами – для того, щоб
розвіяти будь-які підозри у співучасті, тобто у відсутності неупередженості.
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Принцип нейтралітету передбачає не обирати чиюсь сторону у військових
діях та не брати участі у будь-який момент у суперечках політичного, релігійного чи ідеологічного характеру.
1.2. Напрями діяльності ГО та ОЗПЛ в зонах МОПМ
З багатьох організацій, працівники котрих самовіддано працюють в зонах
МОПМ, наведемо декілька помітних прикладів.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (далі – МКЧХ) було створено у
1863 р. Він працює по всьому світу для надання гуманітарної допомоги особам,
що постраждалі від конфліктів і збройного насильства та для сприяння законам,
які захищають жертв війни. Сьогодні МКЧХ працює в багатьох країнах світу, зокрема в зонах МОПМ. Наприклад, в Судані МКЧХ почав працювати в 1978 р.
Здійснюється допомога особам, котрі постраждали в наслідку конфлікту в Дарфурі. Населення забезпечується насінням, сільськогосподарськими знаряддями,
продуктами харчування і водою. Відновлюються контакти між людьми, розділеними в результаті бойових дій. МКЧХ також сприяє розвитку міжнародного гуманітарного права та захисту цивільних осіб, по ст раждалих внаслідок
конфлікту12.
«Лікарі без кордонів» – це міжнародна медична гуманітарна організація, котру створено лікарями та журналістами у Франції в 1971 р. Вона надає надзвичайну допомогу особам, що постраждалі від війни, епідемії, голоду, стихійного лиха
та техногенних катастроф, або районам, де немає медичного обслуговування. Організація надає цю допомогу всім людям, незалежно від їх раси, релігії чи
політичних переконань. У 1999 р. «Лікарів без кордонів» було удостоєно Нобелівської премії миру. Звичайно, організація працює в зонах МОПМ. Отже на
Гаїті тільки протягом 2012 р. вона лікувала 12000 хворих на холеру в п'яти центрах з лікування цієї хвороби13. У Дарфурі представники організації у складі 2000
працівників беруть активну участь у наданні медичної та аварійно-рятувальної
допомоги у всіх трьох штатах складу країни. Вони надають дієвої допомоги сотням тисяч осіб, переміщених в результаті бойових дій у всьому регіоні. Отже,
«Лікарі без кордонів» мають унікальну інституціональну обізнаність про події в
Дарфурі. Вони також залучені до активної діяльності у Чаді14.
Фонд порятунку дітей, більше відомій як організація «Захистимо дітей», є активною міжнародною неурядовою організацією (далі – МНУО), яка сприяє захисту прав дітей, забезпечує різнопланову допомогу та підтримку дітей у країнах,
що розвиваються. В зоні МОПМ в Конго команди організації «Захистимо дітей»
у 24 спеціалізованих центрах займаються виявленням та лікуванням дітей з симптомами недоїдання у всьому регіоні. Ця МНУО також здійснює просвітництво
місцевих громад щодо гігієни здорового харчування та щодо визначення симптомів недоїдання в дитини15. У Сьєрра-Леоне на терені МОПМ організація «Захистимо дітей» забезпечує, у першу чергу, потреби в захисті великої кількості
дітей, постраждалих від війни, в тому числі розлучених з родинами, та дітей,
пов'язаних з військовими силами. Вона також забезпечує екстрену допомогу і допомоги дітям, переміщеним в наслідку конфліктів. Виникають також нові теми,
що об’єктивно поширюють діяльність організації стосовно питань охорони здоров'я, ВІЛ/СНІД, а також стосовно захисту та забезпечення прав вразливих дітей,
та не тільки тих, що постраждали від війни. До того ж, у квітні 2010 року організація розпочала там свою «Ініціативу безкоштовної охорони здоров'я», яка спрямована на медичну допомогу 460 000 жінок і на збереження життя одному
мільйону дітей16.
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Міжнародне агентство «Всесвітня Допомога» надає допомоги постраждалим
від бідності, хвороб, голоду, війн, стихійного лиха і переслідувань. Зазвичай працює в зонах МОПМ. Наприклад, у кількох громадах Дарфура, завдяки впровадженню проекту цієї організації «Чиста вода» отримують воду належної якості
80000 людей, майже половина з котрих у наслідку збройного конфлікту є
внутрішньо переміщеними особами17.
Організація «Міжнародна Амністія» так визначає своє призначення: «Поки
кожна людина не зможе користуватися всіма своїми правами, ми будемо продовжувати наші зусилля. Ми не зупинимося доти, поки всі не зможуть жити гідно,
поки голос кожного не буде чути, поки ніхто не страждатиме від тортур або страти»18. «Міжнародна Амністія» – одна з тих МНУО, самовіддана робота котрих
сприяла зверненню уваги світової спільноти на вкрай тяжке становище цивільного населення, зокрема жінок, в зонах МОПМ.
1.3. Основна проблема діяльності ГО в зонах МОПМ – небезпека та необхідність захисту.
Згаданий вище К. Соммаруга наводив факти загибелі співробітників ГО у
1996–1997 рр.: трьох делегатів МКЧХ вбито у Бурунді, п'ятьох медсестер і делегата МКЧХ – у Чечні, медичного персоналу організації «Лікарі світу» та спостерігачів ООН за дотриманням прав людини – в Руанді. Він також звертав увагу, що
робота ГО стала більш небезпечною в умовах відсутності рішучих політичних дій.
Результати ескалації атак на ГО та загибелі їх працівників протягом подальшого часу у 2010 р. відбилися у наступному висновку: «За останні кілька років,
цивільні особи все частіше стають жертвами конфліктів. Міжнародне гуманітарне право поважається все менше і менше... Все більше посилюється тенденція –
закрити двері гуманітаріям, щоб не давати їм допомагати жертвам»19. Отже, Протягом 2013 р. лише у Афганістані відбулися: вбивство працівників офісу МКЧХ у
Джелалабаді, напад на гостьовий будинок Міжнародної організації з міграції у
Кабулі, двох працівників Афганського Червоного Півмісяця вбито в Джаузджані20. Більш ніж на 60% інцидентів, пов’язаних з доступом до об’єктів гуманітарної допомоги та зафіксованих в Південному Судані в 2012 р., було віднесено до прямого насильства (чи погрози його застосування) на гуманітарних
працівників, активи й приміщення. Протягом року, принаймні, 61 співробітник
ГО зазнав нападу з боку сил безпеки держави (!). Приміщення установ охорони
здоров'я та освіти було зайнято, розграбовано і зруйновано21.
При цьому цільові атаки на гуманітарні організації надають вкрай небажаний
вплив на здоров'я і добробут населення, особливо у віддалених районах і районах,
які найбільше постраждали в результаті конфлікту та гостро потребують на допомогу. У зазначених умовах гуманітарні організації змушені подвоїти свої зусилля,
щоб побудувати конструктивні відносини з владою: з міністерством з гуманітарних питань, з комісіями допомоги і реабілітації та з поліцією.
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ ГО ТА ОЗПЛ З ЦП ООН

2.1. Корисність для організацій захисту прав людини та гуманітарних організацій від взаємодії з цивільною поліцією ООН.
По суті, достатньою підставою для здійснення взаємодії ГО із ЦП ООН є повна нездатність ГО захищати себе від атак злочинних угрупувань. Відносно
працівників ГО відбуваються найрізноманітніші злочини. До того ж, склади і каравани гуманітарної допомоги з провізією, тощо, призначеної для мінімального
забезпечення осіб, які перебувають у зонах збройних конфліктів на межі голодної
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смерті, є безпосередньою приманкою для місцевих (та навіть закордонних)
кримінальних угрупувань.
Ще однією причиною для координації дій ГО і ЦП ООН є ситуації, коли їх одночасна активна робота на території є неминучою. У цьому випадку нескоординована діяльність обох організацій буде створювати їм взаємні перешкоди. Прикладом екстреної та невідкладної діяльності одночасно структур МОПМ, зокрема ЦП, та гуманітарних організацій з'явилися події на Гаїті, де у наслідку землетрусу, який стався 12 січня 2010 р. під час роботи в країні МОПМ, загинуло
більше 270 000 людей, більше 250 000 будівель було зруйновано, понад мільйон
людей залишилися жити на вулиці чи в громадських місцях, і понад 4000 небезпечних злочинців бродили вулицями. Більше 3 млн. людей виживали лише, отримуючи раціони харчування та іншу допомогу з рук більш, ніж 70 гуманітарних
організацій під прикриттям ЦП ООН та інших структур МОПМ22.
Не можемо не помітити, що і в самих ГО не все з дотриманням прав людини
йде просто. Більше того, те, що там іноді відбувається, є вищим ступенем цинізму.
У 2002 р. доповідь Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та
організації «Рятуємо Дітей – Велика Британія» довела до уваги міжнародної
спільноти проблему сексуальної експлуатації та наруги над дітьми з боку гуманітарних працівників. Відповідно до доповіді, в участі у сексуальній експлуатації жінок і дітей фігурують 42 установи з надання допомоги, у тому числі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців23.
Стосовно виявлення подібних фактів у роботі ГО, розраховувати можна
тільки на спостережну діяльність організацій по захисту прав людини (далі –
ОЗПЛ). Останні, у свою чергу, для безперешкодного здійснення цієї діяльності
потребують підтримки з боку ЦП ООН.
2.2. Корисність для цивільної поліції ООН від взаємодії з гуманітарними організаціями та організаціями захисту прав людини.
Інформація, котру добувають ОЗПЛ про порушення прав людини в зоні
МОПМ, має сприйматися ЦП ООН як найважливішій чинник, що визначає необхідність роботи з такими організаціями. Незважаючи на розвинену мережу ЦП
ООН в зонах МОПМ на території колишньої Югославії (зокрема, в Боснії і Герцеговині та в Косово), саме ОЗПЛ виявили і звернули увагу світової громадськості на жахливі злочини проти жінок (в основному, викрадених з інших країн),
що примушувалися до нещадної сексуальної експлуатації. Сигнали саме від
ОЗПЛ послужили поштовхом до орієнтації роботи ЦП ООН в напрямку боротьби з даними злочинами. У результаті, за рішенням резолюцій Ради Безпеки ООН,
у складі ЦП всіх МОПМ почали створюватися підрозділи по боротьбі з торгівлею
людьми та проституцією24.
На відміну від ЦП ООН, ГО мали і мають у своєму розпорядженні засоби, зокрема, притулки для утримання жертв зазначених злочинів на час проведення
слідчих дій і суду. Саме ГО надають фахівців-психологів для виведення жертв зазначених злочинів з психологічної кризи. Крім цього, вказані організації почали
надавати економічне та інше сприяння ЦП ООН в репатріації жінок – жертв зазначених злочинів.
Разом з тим, ОЗПЛ першими донесли до світової громадськості факти злочинних дій корумпованої місцевої поліції в зонах МОПМ стосовно місцевого населення інших етнічних, релігійних та ін. груп населення, тим самим через
керівництво ООН активізуючи ЦП ООН до викорінення зазначених дій у складі
місцевої поліції.

352
Держава і право • Випуск 62
Саме ОЗПЛ розкрили факти залучення окремих представників (навіть цілих
підрозділів) МОПМ до злочинного бізне су, починаючи від протегування
підпільного бізнесу проституції на Балканах25 і закінчуючи контрабандою наркотиків, слонової кістки, алмазів та ін. в Африці26.
І не дивно, що це було розкрито не представниками самої ООН, але працівниками ОЗПЛ, оскільки мало яка організація в змозі добровільно відмовитися від
принципу «не виносити сміття з хати». Отже, саме діяльність ГО і ОЗПЛ сприяє
активізації роботи міжнародного складу МОПМ щодо самоочищення.
Таким чином, конструктивна взаємодія між ЦП МОПМ, з одного боку, та ГО
і ОЗПЛ, з іншого боку, вкрай необхідна для підвищення ефективності МОПМ.
Однак, організувати таку взаємодію вельми непросто.
3.ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН
З ГУМАНІТАРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

3.1.Проблеми, що виникають у гуманітарних організацій від взаємодії зі
службами міжнародної операції з підтримання миру
Ще в 1999 р. К. Соммаруга позначив ряд проблем, які виникають перед ГО
при інтегруванні її діяльності до складу МОПМ: «небезпека того, що гуманітарні
зусилля інтегруються до політичного процесу, полягає у тому, що вони самі стають політизованими. Отже виникає необхідність забезпечити чітку відокремленість політичних зусиль з врегулювання конфліктів та необхідної військової
підтримки – від гуманітарної діяльності, яка не має бути підпорядкована політичним цілям операції з підтримання миру». З плином років проблеми не згасли. Наведемо приклад з 2012 р., коли поєднання (чи лише сумісне сприйняття місцевими мешканцями) діяльності МОПМ з діяльністю ГО призводить до обструкції останньої. В грудні 2011 р. Аль-Шабааб (сомалійське повстанське угрупування) випустило прес-реліз, згідно з яким «Організація Об'єднаних Націй ... шляхом
фінансування кенійської операції підтвердила свою повну прихильність
підтримці кенійського вторгнення в Сомалі... Тому ми не визнаємо Об'єднані
Нації або будь-яку з їх інституцій та філій, як законну владу, що призначена керувати справами нашої нації». У країні, де 4 мільйони людей все ще страждають від
конфліктів і голоду, таке повідомлення завдало тяжкого удару по зусиллям
працівників ГО рятувати життя людей.
У 2011 р. департаменти ООН: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Департамент операцій ООН з підтримання миру (ДОПМ) та Департамент політичних питань, – здійснили спільну спробу оцінити ризики та можливості які створює інтеграція діяльності ООН на прикладі МОПМ у кількох країнах: в Афганістані, Сомалі і Демократичній Республіці Конго. Вони прийшли до
наступних висновків: 1) мандати ГО полягають у тому, щоб нейтральним, незалежним і безстороннім чином надавати допомогу всім людям, котрі її потребують, хто б і де б вони не були; 2) однак, на практиці працівники ГО часто повинні
працювати пліч-о-пліч з миротворцями ООН, і пояснювати, що в них різні мандати, може бути серйозною проблемою; 3) особливо складно уникнути злиття
різних мандатів ООН в умовах тривалого конфлікту, та якщо ООН проводить
політику структурної інтеграції; 4) хоча інтеграція – це неминучість, не слід допускати, щоб вона перешкоджала ефективному наданню гуманітарної допомоги
тим, хто її потребує27.
3.2. Проблеми, що виникають у цивільної поліції ООН при взаємодії з гуманітарними організаціями
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Незважаючи на те, що з 1999 р. стурбованість міжнародної спільноти про захист цивільних осіб міцно вкоренилися у високому рівні політичної риторики,
сьогодні поліцейські (та особливо військові) досить смутно розуміють, що саме
має містити їх мандат щодо забезпечення захисту цивільних осіб. Отже, на рівні
доктрини, ДОПМ збільшив загальний рівень керівництва, і визнає, що захист
цивільного населення має стати частиною "основної справи» операції. Тим не
менш, він як і раніше не надає інструкцій про те, яким чином цей мандат щодо захисту цивільних осіб має трансформуватися в конкретні завдання і заходи28. Інакше кажучи, цивільній поліції (та військовим ООН) не роз’яснені питання, яким
чином здійснювати захист ГО, наприклад, підрозділів представництва Червоного
Хреста, чи Всесвітньої продовольчої програми при виконанні ними їхньої діяльності «у полі», коли вони максимально піддаються небезпеці нападу з боку
кримінальних угрупувань, та при цьому не скомпрометувати незалежність зазначених ГО від політичного курсу ООН, котрий сили, що є в опозиції місцевому
урядові, вважають упередженим.
4. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ
ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН З ГУМАНІТАРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Згаданий К. Соммаруга у 1999 р. також теоретично визначив принципи
взаємодії та співпраці ГО і міжнародних сил підтримки миру:
1) операції щодо підтримання миру, і особливо щодо примусу до миру, повинні чітко відрізняються за своїм характером від гуманітарної діяльності. Силові
структури не повинні брати безпосередньої участі у гуманітарній діяльності,
оскільки це у свідомості влади і населення пов’яже цілі гуманітарних організацій
з політичними або військовими цілями, що виходять за рамки гуманітарних проблем;
2) гуманітарна діяльність призначена не для розв’язання конфлікту, але для захисту людської гідності і для порятунку життя. Вона не повинна бути інструментом для маскування відсутності рішучості вжити відповідні політичні дії, або для
компенсації неповноцінності зазначених дій;
3) надання гуманітарної допомоги не повинно бути пов'язано з прогресом в
політичних переговорах, або з іншими політичними цілями.
Вже у 2010 р. працівник Управління ООН з координації гуманітарних питань
Н. Беннет, спираючись на досвід «Оксфордського комітету допомоги тим, що голодують», щодо взаємодії з міжнародними силовими структурами, звертає увагу
на необхідність покращення керівництва і координації при збереженні незалежності та неупередженості. При цьому він рекомендує точки можливої взаємодії:
1) здійснювати обмін передовим досвідом, зокрема досвідом щодо оцінювання успішності операцій по захисту цивільного населення;
2) брати участь у навчанні силових структур у цьому напрямку на стадії їхньої
підготовки до участі у МОПМ;
3) сприяти зворотному зв'язку – тобто отриманню даних щодо оцінки населенням діяльності МОПМ по захисту цивільного населення;
4) не погоджуватися на проведення «операцій швидкого впливу», при яких у
свідомості місцевого населення змішуються ролі гуманітарних агентств і силових
структур29.
На нашу думку, відповідно до вказаного та з урахуванням основного призначення ЦП ООН на теренах МОПМ, цілі ЦП ООН щодо взаємодії з ГО та ОЗПЛ
слід формулювати наступним чином:
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1) забезпечити інформаційні канали для негайного одержання та повноцінного використання всієї інформації, котра потрапляє в поле зору ГО та ОЗПЛ – про
оцінку ефективності МОПМ з боку місцевого населення, про діяльність місцевих
кримінальних кіл, про можливі порушення прав людини працівниками складу
МОПМ;
2) розумно використовувати можливості ГО та ОЗПЛ: приміщення, роботу
фахівців-психологів, інше, – для роботи з потерпілими, тощо;
3) ретельно берегти від компрометування статус ГО та ОЗПЛ: самостійність,
неупередженість, гуманність;
4) забезпечувати захист ГО та ОЗПЛ від посягань злочинних угрупувань.
Вважаємо, що для досягнення вказаних цілей – телеологічних домінант ЦП
ООН має виконувати наступні завдання, що створюють складний системний комплекс організаційно-правових та міжнародно-правових заходів, а саме:
1) ретельно вести облік всіх ГО та ОЗПЛ в регіоні операції;
2) виключити можливе компрометування незалежного статусу ГО та ОЗПЛ,
уникаючи прямих зустрічей з ними, окрім моментів здійснення необхідного захисту;
3) при здійсненні патрулювань території регулярно, ретельно, але не демонстративно контролювати зовнішній вигляд приміщень штаб-квартир та польових
офісів ГО та ОЗПЛ, одночасно здійснюючи замаскований телефонний чи
радіоконтакт;
4) підтримувати з ними інформаційний зв’язок щодо повноцінного, але розумного (без загроз для ГО та ОЗПЛ) використання наступної інформації, що надходить до них: оцінка населенням діяльності МОПМ по захисту цивільного населення, всебічна інформація про кримінальну активність, інформація з боку ГО та
ОЗПЛ щодо покращення взаємодії з ними, інформація про порушення прав людини з боку працівників МОПМ;
5) регулярно одержувати інформацію про час, місце і ступінь небезпеки операцій, котрі планують ГО та ОЗПЛ;
6) неподалік від місць зазначених операцій, але не безпосередньо там, про
всяк випадок розташовувати сили, зокрема, підрозділи спеціального призначення,
потрібні для відбиття можливого нападу;
7) цілі зазначеної присутності поліції ООН (цілеспрямована готовність до захисту ГО) маскувати, наприклад, під проведення навчань;
8) забезпечувати з одного боку підрозділи поліції ООН, з другого боку – сили
ГО та ОЗПЛ – найсучаснішими технічними засобами для негайного виклику допомоги;
9) ЦП ООН підтримувати надійні зв’язки з військовими силами МОПМ для
виклику малої авіації – у випадках, коли йдеться про напад на польові офіси ГО,
куди автотранспорт ЦП ООН за обмежений час добратися не в змозі.
Для забезпечення неухильного виконання вказаних завдань і досягнення
цілей, вони мають бути введені до мандатів ЦП ООН кожної МОПМ.
Для втілення в життя зазначених пропозицій об’єктивно необхідними є й
міжнародно-правові заходи. Доцільність введення зазначених цілей і завдань щодо взаємодії з ГО до мандатів ЦП ООН необхідно обговорити на рівні керівництва
зацікавлених департаментів ООН: Департаменту операцій з підтримання миру,
Управління ООН з координації гуманітарних питань, Програми Добровольців
ООН, – а також з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. У разі
схвалення вони мають пройти обговорення на Раді Безпеки ООН. Лише після
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цього вони можуть бути введені до мандатів МОПМ, зокрема до мандатів ЦП
ООН, відповідною Резолюцією ООН.
Резюмуючи викладене вище, треба дійти наступних висновків:
– хоча використання МОПМ для вирішення локальних збройних конфліктів
було розпочато у 1948 р., лише через 50 років увагу світової громадськості було
звернено до тяжкого становища цивільного населення у зонах МОПМ. Від початку МОПМ в зонах збройних конфліктів працюють численні ГО, значною мірою
допомагаючи місцевому населенню, будучи беззахисними та піддаючись нападам
кримінальних угрупувань, вільно чи мимоволі одержуючи корисну для ефективності силових структур МОПМ інформацію. Тому концепція інтеграції –
поєднання зусиль силових структур МОПМ та ГО, що виникла з 1999 р. є продуктивною та такою, що потребує реалізації;
– однак, майже одночасно керівництво ООН було стурбовано виявленою
інформацією, що відверта спільна праця ГО з силовими структурами ОПМ компрометує принципи незалежності та неупередженості ГО в очах місцевого населення і окремих фракцій конфлікту, тим самим не тільки значно знижуючи ефективність гуманітарної діяльності, але й збільшуючи загрозу життю працівників
ГО. Хоча увагу керівництва ООН про необхідність урахування цього при інтеграції діяльності ГО і силових структур МОПМ було звернено ще у 1999 р., силові
структури МОПМ на теренах операцій досі не мають ясного уявлення, як
здійснювати захист ГО та одержання від них інформації, при цьому не компрометуючи їхню незалежність та неупередженість;
– для забезпечення інформаційного супроводження останнього пропонується
система чітких цілей інтеграції діяльності ГО та ЦП ООН, а також конкретних завдань щодо їх реалізації, тобто для організації захисту ГО та одержання від них
необхідної інформації при одночасному виключенні компрометування принципів
діяльності ГО: гуманності, незалежності, неупередженості;
– для доведення зазначеної системи цілей і завдань у якості вимог до всіх
МОПМ пропонується ввести її до мандатів МОПМ на рівні Ради Безпеки ООН.
Попередньо така система повинна пройти міжнародно-правове та технічне
оцінювання у зацікавлених департаментах ООН, таких як: Департамент операцій
з підтримання миру, Управління ООН з координації гуманітарних питань, Програма Добровольців ООН, – а також у керівництві Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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ua/documents/9454.html. 2. Statement by the President of the Security Council / United
Nations Security Council (S/PRST/1997/34) 19 June 1997. 3. UN Integration and Humanitarian Space. An Independent Study Commissioned by the UN Integration Steering Group /
[Victoria Metcalfe, Alison Giffen and Samir Elhawary] – Washington DC: Stimson Center,
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДСТВА
ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ БІОЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Погіршення психічного здоров'я населення планети набуває в сучасному світі небезпечно-масового і загрозливого для суспільства й подальшого існування людського генофонду характеру, перетворюючись на глобальну біоетичну проблему, яка вимагає від
міжнародних організацій і законодавців різних країн прийняття скоординованих, комплексних і кардинальних правових заходів. Пропонується на виконання рекомендацій
ВООЗ запровадження на міжнародному та національних рівнях законодавства про
психічне здоров'я, а також розробка на міжнародному, регіональному та
міжрегіональному рівнях – модельного законодавства про попередження і профілактику психонасильства та психотерору.
Ключові слова: міжнародно-правовий стандарт, психічне здоров'я, психотерор,
глобальний, біоетичний.
Третьякова В.Г. Международно-правовые аспекты профилактики и обеспечения психического здоровья человечества как глобальной биоэтической проблемы
Ухудшение психического здоровья населения планеты приобретает в современном
мире опасно-массовый и угрожающий для общества и дальнейшего существования человеческого генофонда характер, превращаясь в глобальную биоэтическую проблему,
которая требует от международных организаций и законодателей различных стран
принятия скоординированных, комплексных и кардинальных правовых мер.
Предлагается во исполнение рекомендаций ВОЗ введение на международном и национальных уровнях законодательства о психическом здоровье, а также разработка
на международном, региональном и межрегиональном уровнях – модельного законодательства о предупреждении и профилактике психонасилия и психотеррора.
Ключевые слова: международно-правовой стандарт, психическое здоровье, психотеррор, глобальный, биоэтический.
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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, international organizations and legislators around the world to adopt the coordinated, comprehensive and fundamental legal actions. The article suggests for implementation of the WHO recommendations into legislation on mental health at international and national level and development 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 жовтня 2013 року планета відзначатиме Всесвітній день психічного здоров’я. Прогресуюче погіршення психічного здоров’я населення планети в останні
десятиріччя створило підґрунтя для формування однієї із найнебезпечніших для
сучасного суспільства глобальних біоетичних проблем. На динаміку зазначеного
процесу, яка перевершила усі рекорди за усю історію розвитку людства ще у
другій половині ХХ сторіччя, звертає увагу урядів та законодавців країн світу
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я ООН (ВООЗ), закликаючи останніх до
прийняття національних законів про охорону психічного здоров’я населення їх
країн та до вжиття превентивних радикальних заходів для стабілізації загального
психічного стану суспільства.
Так, ще у 1962 році, приймаючи «Програму розвитку в сфері психічного здоров'я», ВООЗ зазначала, що психічні хвороби, які з давніх часів турбували людство, викликаючи острах і хвилювання щодо їх непередбачуваної появи та проявів,
з другої половини ХХ ст. почали різко прогресувати, досягаючи нечуваних для
суспільства обсягів. Вже двадцять років потому ВООЗ із занепокоєнням повідомляла, що обсяги психічної недуги у світі катастрофічно невпинно зростають із
кожним роком і на 1980 рік у більшості країн нею було охоплено приблизно 20%
населення, половина якого страждає важкими і хронічними формами психічних
захворювань або розладами психічної діяльності, а інша його частина – вражена
непсихотичними психічними захворюваннями, включаючи психічне недорозвинення, невротичні хвороби та інші розлади особистості.
У 1990 році, за даними Всесвітньої асоціації психіатрів (ВПА), у світі
психічними розладами страждало біля 400 млн. людей.
Сьогодні спеціалісти відзначають тільки за неповною статистикою, що від
психічних розладів потерпає понад чверть мешканців Землі, а більшість із іншої
частини населення планети перебуває у групах ризику, вражена неврозами та
схильна до алкоголізму. При цьому серед молоді зростає кількість осіб, що переживають депресію та вдаються до суїциду, а поміж осіб похилого віку прогресують прояви недоумства та інших захворювань психічного профілю.
Фізичній та психічній цілісності людського генофонду загрожує й поява та
масове поширення невідомих у минулому і невиліковних сучасним методами хвороб, наприклад, таких, як СНІД.
Тому невипадково ВООЗ щорічно наполягає на посиленні уваги з боку держав
до психічного здоров’я їх населення, закликає законодавців та уряди країн світу
до запровадженні системи профілактики та попередження психічних захворювань, наголошує на необхідності введення національних та міжнародних правових інститутів забезпечення психічної безпеки у суспільстві.
Серед небезпечних суспільних явищ, які перетворюються у найгостріші глобальні біоетичні проблеми сучасності, що безпосередньо зашкоджують психічно-
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му здоров’ю людства, руйнують психічну цілісність людського генофонду, слід
зазначити такі, як «психотерор» та «психонасильство».
Якщо звернутися до доктринального тлумачення поняття «психічне насильство», то однозначного юридичного визначення для цього поняття знайти неможливо і, на жаль, дослідженню цього явища в жодній країні світу не приділялося до
цього часу належної уваги.
Під терміном «психотероризм», яке походить від грец. psyche ( душа, лат.
terror – страх, жах)1, слід розуміти морально-психологічний, а іноді фізичний
вплив (з допомогою спеціальних фізичних пристроїв) на підсвідомість людини,
при якому у людини, що стає об’єктом впливу, спостерігаються психічні розлади,
які штовхають її на неадекватні дії у вигляді суїциду, агресії, вводять у депресивний або панічний стан. Вражена у такий спосіб людина, як правило, починає
страждати манією переслідування, підсвідомо відчуває небезпеку, яка
«нав’язується» їй «маніпулятором» в залежності від використовуваного останнім
джерела впливу. Предмет залякування, обраний «агентом впливу на
підсвідомість», може бути різним, як і ступінь емоційного реагування жертви.
Так, найчастіше предметом психотерору стає «страх», зокрема:
фізичного характеру, коли людина починає панікувати, наприклад, від можливості захворіти на невиліковну хворобу або стати жертвою насильства;
правового характеру, коли індивідуума непокоїть вірогідність втрати особистих документів або можливість стати жертвою шантажу, що можуть спричинити
зміну правового стану людини у суспільстві, наприклад, привести до позбавлення волі;
матеріального характеру, коли особа починає боятися реальної втрати джерел
доходу або будь-яких засобів для існування, переживає із-за потенційної втрати
свого рухомого чи нерухомого майна, наприклад, викрадення приналежного їй
транспортного засобу або підпалу будинку тощо;
містико – релігійного характеру (наприклад, страх перед настанням «кінця
світу»);
екологічного характеру (очікування та страх перед стихійними лихами, різними природними катаклізмами);
техногенного характеру (страх перед неминучістю та небезпекою техногенної
катастрофи, аварією на виробництві або перед небезпекою, яку несе у собі користування побутовим електронним обладнанням, застосування технічного знаряддя та приладів, поїздка у громадському або особистому транспортному засобі тощо);
іншого характеру, пов’язані із якою-завгодно сферою життєдіяльності людини у соціумі.
Таким чином, в умовах сьогодення будь-яка людина неусвідомлено та поза її
бажанням в різних сферах її перебування чи діяльності може стати об’єктом прихованого деструктивного психічного впливу, психічних маніпуляцій та психічного насильства. При цьому джерел психонебезпеки може бути багато.
Через психонасильство і неконтрольований зовнішній вплив на підсвідомість
людини величезні групи людей, а іноді цілі країни охоплюють масові або колективні психози, що отримали назву «психічних епідемій».
Валентина Гаташ, звертаючись до явища масових психозів та психоепідемій,
які все частіше відбуваються навколо нас, зазначає: «Психічні епідемії сьогодні
досліджені настільки добре, що з другої половини минулого сторіччя конструю-
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вання штучного психічного «вірусу» все більше стає справою бізнесу та політики, ареною продуманих соціальних стратегій різноманітних зацікавлених угруповань»2.
Таким чином, «конструювання штучного психічного «вірусу» і його масове
застосування та неймовірно інтенсивне поширення у суспільстві несе у собі не
тільки загрозу психічної деградації людського генофонду, а й спроможна привести до його тотального знищення. Тому проблеми, пов’язані із застосуванням психонасильства та психотерору, вимагають нагальної і належної уваги міжнародної
громадськості, вчених-правників, а їх попередження та профілактика мають регламентуватися, безумовно, на законодавчому рівні у контексті профілактики та
забезпечення психічного здоров’я населення.
Згідно класифікації, яка існує серед вчених, усі колективні чи масові психози
поділяють на чотири узагальнені групи: соціальні; парарелігійні; етнічні; технократичні, тобто пов’язані з явищем технічного прогресу.
При цьому частотність психоатак, психотерористичних акцій, збудники для
виникнення яких можуть надходити із найрізноманітніших джерел, наприклад,
від прихованої реклами, фільмів, проповідей лідерів тоталітарних організацій,
течій та рухів тощо, зростає з кожним днем.
Найбільш поширеною, стійкою і небезпечною серед «психічних епідемій» в
силу її доступності для будь-яких категорій населення В. Гаташ слушно вважає
ту, яка викликається діяльністю груп парарелігійного характеру. Невипадково серед суб’єктів такого небезпечного впливу – провідне місце на сьогодні посідають
різного виду, типу, форми неорелігійні деструктивні та екстремістські організації,
течії та рухи, які в наші дні все частіше маскуються під «звичайні» громадські організації та благодійні фонди, застосовуючи до своїх членів приховані методи
психовпливу і психонасильства для «зомбування» останніх та перетворення їх на
виконавців різних злочинних діянь. Виявляти такі джерела психічної небезпеки у
суспільстві надзвичайно важко. Натомість, ця проблема має серйозно досліджуватися на міжнародному і національних рівнях та знайти розв’язання шляхом запровадження належних дієвих організаційно-правових заходів і вимагає розбудови глобальної системи захисту суспільства від психічного насильства та
психічного терору. Аналізуючи стан справ в галузі можна стверджувати, що
відсутність правових механізмів попередження та профілактики психонасильства
та психотерору пов’язана із слабкістю інституту захисту біоетичних прав людини
у сфері профілактики, забезпечення та охорони психічного здоров’я, що в свою
чергу є наслідком мінімальної забезпеченості цього інституту законодавчими та
практикозастосовчими механізмами, неефективність таких механізмів, а то і повна їх відсутність.
Можна спостерігати суттєві прогалини і в науковій теоретичній частині правового інституту захисту біоетичних прав людини у сфері профілактики, забезпечення та охорони психічного здоров’я і відповідно – повну відсутність правових
механізмів для попередження та профілактики психонасильства та психотерору.
Крім того, бракує й єдиних уніфікованих правових стандартів, нормативів, правил у сфері законодавчого регулювання питань профілактики, забезпечення та
охорони психічного здоров’я як на міжнародному, так і на національних рівнях, і
відповідно немає жодних радикальних міжнародно-правових механізмів, правил
та стандартів щодо попередження та профілактики психонасильства та психотерору3.
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Рік тому у Всесвітній день психічного здоров'я (10 жовтня 1912 року ) ВООЗ
в черговий раз звернулася до усіх країн світу із закликом про запровадження
міжнародних і національних правових актів, спрямованих на профілактику та забезпечення психічного здоров’я населення Планети, на припинення стигматизації
депресії та психічних порушень, якими, за даними цієї організації, у всьому світі
страждає понад 450 мільйонів людей4. Адже ця хвороба позбавляє страждаючих
на неї можливості нормально функціонувати, робить їх легкою здобиччю для
різного роду «маніпуляторів».
Саме в більшості своїй люди, що страждають на депресію, стають адептами
небезпечних для суспільства тоталітарних сект та різних замаскованих культурологічних, спортивних, тренінгових тоталітарних організацій, вчиняють під впливом ідеологів та ватажків згаданих структур вбивства членів своїх сімей, сторонніх осіб, перетворюються на «сліпих» виконавців різних терористичних акцій.
65-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я5, що проходила у травні
1912 року у Женеві, прийняла Резолюцію про психічне здоров'я, як глобальну
проблему, яка потребує нагальних комплексних, скоординованих дій та заходів з
боку ВООЗ та секторів охорони здоров'я і соціального сектору на національному
рівні. Резолюція закликала держави-члени виділити належні ресурси на охорону
психічного здоров'я та запропонувала ВООЗ розробити комплексний план дій в
сфері психічного здоров'я і представити його через Виконавчий комітет для розгляду на Шістдесят шостій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у
2013 році6.
Слід зазначити, що якщо держави виділяють певні кошти на лікування
психічно хворих осіб, то питання профілактики психічного здоров’я, усунення
причин його погіршення у суспільстві, нейтралізації джерел небезпечного впливу
на підсвідомість людини, боротьби із психотероризмом та психонасильством, фактично, ігноруються навіть з боку економічно розвинених держав, а міжнародна
громадськість у цій сфері не проявляє належної наполегливості, звертаючи увагу
тільки на небезпечні прояви психічних захворювань або їх суспільні наслідки.
Своєчасний же відгук з боку держав на заклики згаданої міжнародної організації і прийняття законодавства у сфері забезпечення та профілактики
психічного здоров’я, на наше переконання, могли б попередити прояви психонасильства та психотерору в суспільстві, стимулювали б розробку спеціальних засобів та технологій, які б сприяли виявленню психічних впливів, а отже – унеможливлювали б маніпулювання свідомістю людини, використання її у якості
знаряддя замовних вбивств, терактів, інших злочинів, спрямованих проти життя
та здоров’я людини, середовища її існування тощо.
Вбачається, що на сьогодні усі без винятку держави світу у процесі міжнародної співпраці у біоетичній сфері повинні вживати усі можливі ефективні та необхідні заходи для забезпечення біоетичних прав людини на психічне здоров’я та
психічну цілісність, і, в першу чергу, шляхом попередження та профілактики психонасильства та психотерору в суспільстві.
Для цього, на наш погляд, Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я має
бути розроблено модельний про ект рекомендованого нею ще наприкінці
ХХ сторіччя, як згадувалось вище, закону про охорону психічного здоров’я. Крім
того вбачається доречним розробити проекти наступних модельних нормативноправових актів: закону про психічну безпеку в суспільстві і закону про психологічну допомогу населенню.
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Доцільно також, на нашу думку, на рівні ООН ініціювати прийняття рішення
про запровадження відповідних законів в усіх державах, що є членами ООН. Аналогічні рішення могли б бути прийняті на рівні регіональних інтеграційних
міжнародних організацій, наприклад, таких, як Рада Європи, ЕС, а також на рівні
міжрегіональних міжнародних організацій, зокрема, таких, як СНД та ін.
В контексті зазначеного вбачається доцільним рекомендувати МПА СНД розробку проекту модельного Кодексу психічного здоров’я населення, а також запропонувати розробку проекту окремого модельного Закону «Про попередження та
профілактику психонасильства та психотерору в суспільстві». Крім того, оптимальному вирішенню проблеми профілактики та забезпечення психічного здоров’я населення планети у цілому в суспільстві могла б сприяти розробка та
прийняття модельних міжнародного та європейського Біоетичних кодексів
відповідно на рівні ООН, ЄС, Ради Європи, спеціальні розділи яких були б присвячені правовому врегулюванню зазначених вище питань. На основі згаданих
модельних кодексів та законів, які могли б презентувати суспільству уніфіковані
міжнародні, регіональні та міжрегіональні стандарти в сфері профілактики та забезпечення психічного здоров’я населення кожної, країни, збереження та захисту
психічної цілісності її людського генофонду, а також превентивні заходи для недопущення психонасильства та психотерору, забезпечення психобезпеки у
суспільстві та психологічну допомогу населенню, можуть бути розроблені
відповідні національні закони, про які вже зазначалось вище.
Україні, яка пережила у середині 90-х років минулого століття гучний судовий
процес над ватажками тоталітарної секти «Біле Братство», що «вивела із нормального психічного стану» сотні тисяч молодих українців; яка потрапила у
епіцентр Чорнобильської катастрофи, що теж суттєво погіршила стан психічного
здоров’я населення країни; де тільки на диспансерному обліку з причин
психічних захворювань перебуває понад 1 млн. громадян країни і ще більша
кількість людей страждає на депресії, алкоголізм, особливо уважно треба поставитися до проблеми правового забезпечення та профілактики психічного здоров’я
населення. Для країни конче необхідним, на нашу думку, є розробка та прийняття наступних національних нормативно-правових актів: Кодексу законів України
про охорону здоров’я, Медичного кодексу України, Біоетичного кодексу України,
Закону України про психічне здоров’я, Закону України про попередження та протидію психотероризму та психонастильству; Закону України про протидію експансії тоталітарних та деструктивних парарелігійних рухів та течій.
Зважаючи на те, що на 66-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоровя, яка 20
–22 травня 2013 року пройшла у Женеві, Міністра охорони здоров'я України Раїсу
Богатирьову було обрано віце-президентом зазначеної Асамблеї7, Україна цілком
доречно може виступити на міжнародній арені із своїми пропозиціями щодо
вирішення глобальної проблеми, пов’язаної із захистом психічного здоров’я населення Земної кулі. Так, доцільно було б запропонувати МПА Ради Європи розробити проект Конвенції про захист населення Європи від психічного насильства з боку деструктивних та екстремістських неорелігійних організацій, течій та
культів і проект відповідного модельного закону для впровадження належних
національних законів для врегулювання цієї проблеми. Україна могла б виступити ініціатором формування міжнародної програми універсальних біофізичних,
біохімічних та біоенергетичних методів, технологій та обладнання для виявлення
прихованого індивідуального чи масового впливу на людську психіку на всіх
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стадіях цього процесу і створення засобів індивідуального захисту психіки людини від психонасильства.
На рівні ВООЗ слід, на нашу думку, ініціювати розробку модельної Пам’ятки
для населення, яка б звертала увагу і попереджала кожного пересічного громадянина про небезпечні зовнішні психічні впливи, потенційні джерела та місця їх виникнення та поширення, повідомляла про випадки психотерору та психонасильства.
1. Психотерроризм / Психология от «А до Я» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://azps.ru / handbook / character / psihoterrorizm. html. 2. Гаташ В. Как уберечься
от «психической инфекции»? / В.Гаташ // Зеркало недели. – 2006. – №5. 3. Третьякова В.Г. Правове регулювання біоетичних проблем у контексті застосування міжнародних та європейських стандартів / Третьякова В.Г. – К.: Парламентське видавництво,
2007. – С.46–55. 4. 10 октября – Всемирный день психического здоровья [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: //psyhealth.info/2012/10/09/10-oktyabrya-vsemirnyj-denpsixicheskogo-zdorovya/. 5. 65-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершила свою работу после принятия решений в отношении новых глобальных мер в области здравоохранения / портал Всемирной Организации Охраны Здоровья ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.who.int/ mediacentre/ news/releases/ 2012
wha 65_closes_20120526/ru/. 6. Резолюция WHA65.4 Всемирной ассамблеи здравоохранения «О Глобальном бремени психических расстройств и необходимости комплексных, скоординированных ответных мера со стороны сектора здравоохранения и социального сектора на страновом уровне« : 65 –я сессия ВАЗ, 25 мая 2012 года / портал Всемирной Организации Охраны Здоровья ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.who.int/mental_health/ru/. 7. 66-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: ежедневные заметки о ходе работы / портал Всемирной Организации Охраны Здоровья ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/
events/2013/ wha66/ journal /ru/index4.html.
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ПРАВОВА ПРИРОДА АРБІТРАЖНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ З ВРЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ
Досліджуються правова природа і особливості режиму арбітражів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. Аналізується гібридний і автономний
характер арбітражного процесу. Звертається увага на особливості процедури, які вказують на публічно-правову природу механізму. Наведені цікаві приклади і узагальнення
щодо впливу національних судів і національного права на арбітражний процес.
Ключові слова: інвестиційні спори, змішаний арбітраж, інвестиційний арбітраж,
арбітражний трибунал, перегляд арбітражних рішень, визнання і виконання
арбітражних рішень.
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Исследуются правовая природа и особенности режима арбитражей Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. Анализируется гибридный и
автономный характер арбитражного процесса. Обращается внимание на особенности процедуры, которые указывают на публично-правовую природу механизма. Приведены интересные примеры и обобщения относительно воздействия национальных судов и национального права на арбитражный процесс.
Ключевые слова: инвестиционные споры, смешанный арбитраж, инвестиционный
арбитраж, арбитражный трибунал, пересмотр арбитражных решений, признание и
исполнение арбитражных решений.
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 procedure 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 arbitration process.
Key words: investment disputes, mixed arbitration, investment arbitration, arbitral tribunal, review of arbitral awards, recognition and enforcement of arbitral awards.

За останні десятиліття спостерігалося значне зростання обсягу міжнародних
інвестиційних спорів. Cьогодні такі спори переважно вирішують шляхом інвестиційного арбітражу. Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів
(англ. – ICSID; далі – ІКСІД або Центр) – це одна із найавторитетніших арбітражних інституцій, що розглядає спори між іноземними інвесторами і приймаючою
державою («діагональні» або «змішані» спори). Центр було засновано Вашингтонською конвенцією про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 року (далі – «Конвенція» або «Конвенція
ІКСІД»). Конвенція заклала інституційну основу і докорінним чином змінила порядок врегулювання міжнародних інвестиційних спорів.
Актуальність дослідження арбітражно-правового режиму ІКСІД викликана
значним ростом інституції «змішаного арбітражу» і власне зростанням кількості
справ, активністю даної інституції і увагою до неї з боку міжнародного співтовариства. Саме Арбітражні Правила ІКСІД найчастіше застосовують для розгляду
інвестиційних спорів. На сьогодні 158 держав підписали і 149 держав, в т.ч.
Україна, ратифікувалиКонвенцію ІКСІД, і на розгляді Центру знаходиться
174справи. Наприклад, Україна виступала відповідачем по десяти справах, які
розглядалися Центром. П’ять із цих справ були вирішені на користь України,
три – на користь заявника, ще дві – врегульовані іншим чином. У той же час 24%
всіх зареєстрованих справ припадає на Східну Європу і Центральну Азію.
Як передбачено статтями 6 (повноваження Адміністративної Ради), 18-21 (правоздатність Центру, привілеї та імунітети), 23-24 (недоторканність архівів,
звільнення від податків та зборів) Конвенції, Центр має повну міжнародну правоздатність і імунітети, так само як і арбітри та інші особи, які беруть участь у процедурі. Так само як і, наприклад,Постійна палата третейського суду, ІКСІД не є судом чи арбітражним трибуналом. Центр адмініструє арбітражі і тому може бути
охарактеризований як система чи структура, в рамках якої відбуваються арбітражі.
Правова природа Центру є унікальною, адже його компетенція поширюється
на спори, що виникають на межі і публічного інтересу і приватних прав. Сторо-
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ною таких спорів є держава – особливий суб’єкт,згода на арбітраж якого часто
міститься в міжнародних угодах.У той же час система арбітражу ІКСІД має
гібридний характер, адже поєднує в собі особливості обох систем – публічного
(міждержавного) і приватного (комерційного) міжнародного арбітражу.
Арбітражі,адміністровані ІКСІД, відрізняються від інших інве стиційних
арбітражів тим, що вони підлягають процедурному режиму, встановленому
міжнародним договором – Конвенцією ІКСІД. Механізм Конвенції передбачає
справді «міжнародний» спосіб вирішення спорів, заснований міжнародним договором длядержав-учасниць та громадян цих держав (інвесторів в інших державах-учасницях Конвенції). Механізм ІКСІД часто визначають як автономний або
ж самодостатній (sui generis), тобто незалежний від національних систем права
інвестора і приймаючої держави1.
Стаття 26 Конвенції встановлює презумпцію, що згода сторін про передачу
спору для вирішення методом арбітражу ІКСІД означає відмову від використання інших засобів вирішення спорів і таким чином виключає інші способи
вирішення конкретного спору. Коли процедуру ІКСІД розпочато, національні суди не можуть прийняти до розгляду справу щодо того ж предмета спору. Єдиним
винятком із цього правила є випадок, коли держава визначає попереднє звернення до національних адміністративних або судових засобів вирішення спорів
обов’язковою умовою для початку процедури згідно з Конвенцією.Положення,
закріплене в ст. 26 Конвенції, також не виключає можливості сторін домовитися
про інший спосіб вирішення конкретного спору.
Відповідно до ст.27 Конвенції, держави-учасниці не можуть надавати дипломатичний захист чи звертатися з позовами міжнародно-правового характеру щодо спорів між її особами і іншою державою-учасницею Конвенції, крім випадків,
коли інша держава-учасниця не виконує рішення ІКСІД по відношенню до цього
спору.
Існує декілька точок зору щодо права, що регулюєпроцедуру арбітражу (lex
loci arbitri) в «змішаних» арбітражах.Найчастіше таким правом визнають право
держави місця арбітражу. Все ж деякі арбітражні рішення, як наприклад
ARAMCO, підпорядковували процедуру арбітражу міжнародному праву, наче
йшлося про міждержавний арбітраж2.
На відміну від міжнародних комерційних арбітражів і інших інвестиційних
арбітражів, коли суди мають «наглядові повноваження», у випадку ІКСІД, суди не
мають таких повноважень і не можуть втручатися у процес розгляду спору. Навпаки суди повинні відмовляти у розглядіпитань щодо призначення чи позбавлення повноважень арбітрів, тлумачення арбітражної угоди, процедури розгляду,
встановлення тимчасових заходів чи перегляду рішення. Процедурні правила в
Конвенції та інших базових документах ІКСІД спрямовані на створення досить
«автономної системи із внутрішнім наглядовим механізмом», що повторює роль
судів у місці арбітражу, тому сфера дії lex arbitriі внутрішнього права інших держав надзвичайно обмежена3.
Звичайно вважається, що міжнародне право є lex arbitriдля арбітражів ІКСІД,
і процедура за Правилами ІКСІД делокалізована і незалежна від будь-якого
національного права, у тому числі права місця арбітражу («де-націоналізована»)4.
Тут потрібно розуміти, що йдеться лише про арбітражі за Арбітражними Правилами ІКСІД, адже Конвенція ІКСІД не поширюється на арбітражі за Правилами
Додаткового Засобу, які підпадають під регулювання lex arbitri.Особливістю цих
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Правил є те, що вони дозволяють ІКСІД адмініструвати арбітражі, які звичайно
не підпадають під юрисдикцію ІКСІД (наприклад, коли держава – сторона споручи держава національності інвестора не є учасницею Конвенції ІКСІД).
Стаття 37 Конвенції передбачає, що призначення арбітрів для вирішення конкретної справи здійснюється безпосередньо сторонами спору. Якщо сторони не
можуть погодитися щодо вибору арбітрів, кожна із сторін призначає по одному
арбітру, і тоді два арбітри обирають третього – президента трибуналу. Голова
Адміністративної Ради ІКСІД наділений повноваженнями призначити будь-якого
арбітра, не обраного сторонами, із затвердженого інституцією списку арбітрів.
Арбітражний трибунал діє за принципом kompetenz-kompetenzі самостійно приймає рішення щодо своєї компетенції (ст. 41).
Так само як і на етапі початку процедури арбітражу, на стадії розгляду спору,
допомога національних судів зазвичай не потрібна, адже всі питання процедури
або передбачені Арбітражними Правилами ІКСІД, або вирішуються трибуналом
у ході розгляду справи. Згідно зі ст. 44 Конвенції, якщо сторони не домовились
про інше, арбітражний розгляд здійснюється в порядку, передбаченому розділом
3 Конвенції і Арбітражними Правилами ІКСІД. Арбітражний трибунал самостійно вирішує процедурні питання, які не врегульовані Конвенцією чи
Арбітражними Правилами або іншими правилами, про які домовилися сторони.
Наприклад, стаття 47 Конвенції і правило 39Арбітражних Правил ІКСІД надає повноваження арбітражному трибуналу, якщо він вважатиме за необхідне у
зв’язку з обставинами справи,рекомендувати сторонам будь-які тимчасові заходи,
спрямовані на забезпечення прав сторін. Він може рекомендувати такі тимчасові
заходи як за клопотанням сторони, так і за власною ініціативою.
Щодо права, яке застосовується до предмету спору, стаття 42 Конвенції передбачає, що арбітражні трибунали ІКСІД вирішують справу на основі «норм права
обраного сторонами». Лише якщо сторони не обрали таке право, арбітраж застосовує право держави – сторони спору (включно з нормами її міжнародного приватного права) і такими правилами міжнародного права, які можуть бути застосовані. Тобто у випадку відсутності вибору права сторонами, арбітражний трибунал
має досить широкі межі розсуду щодо застосовуваного права.
Відповідно до ст. 53 Конвенції, рішення арбітражу ІКСІД є обов’язковими для
сторін і не підлягають апеляції або іншим способам оскарження, за винятком тих,
які передбачені Конвенцією. У конкретно визначених випадках, прописаних у
ст. 49-51, можливим є подання заяви про прийняття додаткового рішення, виправлення помилок, тлумачення рішення і зміну рішення у зв’язку з нововиявленими
обставинами. Після того як арбітражний трибунал виніс рішення, сторони не можуть його оскаржити у жодному національному суді. Конвенція передбачає у
ст. 52 власну систему відміни (анулювання) рішення спеціальними комітетами ad
hoc. Хоча в академічній літературі висувається багато критики щодо процедури
анулювання рішення5, у будь-якому разі Конвенція забезпечує непідпорядкованість таких рішень національним судам. Суди не вправі переглядати чи відміняти рішення арбітражу ІКСІД, адже останні вважаються «а-національними» і
підпорядкованими скоріше режиму Конвенції, ніж певному національному
праву6.
Кожна держава-учасниця Конвенції повинна визнавати рішення арбітражів
ІКСІД і виконувати грошові зобов’язання, покладені рішенням, на своїй території
як остаточне рішення судового органу даної держави (ст. 54). Дане положення ро-
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бить режим Конвенції ІКСІД більш сприятливим, ніж режим Нью-Йоркської конвенції, що застосовується до виконання рішень інших інвестиційних арбітражів
(адміністрованих не ІКСІД) і арбітражів, які проводяться за Правилами Додаткового Засобу ІКСІД.Конвенція ІКСІД передбачає автоматичне визнання і виконання рішень, адже достатньолише надати копію рішення ковпетентному державному органу для підтвердження автентичності, і не допускається жодного перегляду рішень судами під час цієї процедури. Суди держав-учасниць Конвенції зобов’язані визнавати res judicataефект рішень ІКСІД, якщо одна із сторін арбітражу намагатиметься отримати судовий розгляд питань, розглянутих в арбітражному рішенні.
Окремим питанням є випадки, колиінвестори, успішнів отриманні рішення на
свою користь,стикаються з труднощами у спробах отримати виконання проти
конкретних активів, що перебувають під захистом законів про суверенні імунітети держави. Такі ситуації можуть виникати незалежно від того, чи йдеться про режим Конвенції ІКСІД чи режим Нью-Йоркської конвенції. Те, що на етапі виконання рішення на території як держав-учасниць Конвенції, так і держав, які не є
сторонами Конвенції, можуть виникати складнощі у зв’язку з діючими правилами про суверенні імунітети держав (ст. 55), не змінює обов’язку виконати рішення. Загалом сторони добровільно виконують рішення арбітражів ІКСІД.
Один із провідних дослідників міжнародного інвестиційного права і інвестиційного арбітражу Закарі Дуглас, визнаючи, що арбітражі адміністровані ІКСІД
більш «міжнародні» в частині процедури арбітражного розгляду і перегляду
арбітражних рішень, вважає, що така відокремленість від «муніципальних систем
права» не абсолютна, тому не можна вважати арбітраж ІКСІД повністю автономним чи самодостатнім7.
Справді існують обмежені ситуації, коли внутрішні правові системи справляють певний вплив на арбітражі ІКСІД. Згідно з Правилом 39(6) Арітражних Правил ІКСІД, сторони можуть звертатися до національних судів та інших уповноважених органів із клопотанням про тимчасові заходи перед або після початку процедури арбітражу. Така можливість також часто передбачається у двосторонніх
договорах про захист інвестицій.
Якщо одна із сторін спору, в порушення ст. 26 Конвенції ІКСІД, розпочала паралельну процедуру в державному суді, будуть застосовані правила про відмову
в позові, що є частиною внутрішнього процесуального права держави.
Деякі держави-учасниці Конвенції у власних нормативних актах, прийнятих
згідно зі ст. 69 з ціллю забезпечення дії Конвенції на своїй території, зробили застереження про можливість застосовувати деякі процедурні правила внутрішньодержавного права до арбітражів ІКСІД. Крім того, існує можливість і вже були випадки, коли арбітражне застереження в інвестиційному договорі містило положення про арбітраж за правилами ІКСІД у поєднанні із застосуванням права
місця арбітражу8.
Як передбачено ст. 54(3) Конвенції, рішення арбітражу виконується
відповідно до законодавства про виконання судових рішень держави, в якій
рішення підлягає виконанню. Це означає, що національні суди в державах-учасницях повинні визнавати і виконувати арбітражні рішення відповідно до Конвенції, тобто одразу і без можливості перегляду, але щодо визнання і виконання
остаточних судових рішень застосовуватимуться правила національного права
держави – місця виконання. Система ІКСІД, зберігаючи деякі аспекти автономії,
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притаманні міждержавним арбітражам, у такій важливій сфері як виконання
рішення нагадує приватний (комерційний) арбітраж, адже інакше система не мала б ефективності9.
За загальним правилом, до рішень арбітражів ІКСІД не застосовується НьюЙоркська конвенція і зокрема її стаття 5, що передбачає умови за яких може бути
відмовлено у визнанні і виконанні арбітражного рішення. Проте, якщо виникає
необхідність у визнанні і виконанні арбітражного рішення на території держав,
які не є членами Конвенції ІКСІД, будуть застосовуватися національні правила
щодо визнання і виконання арбітражних рішень. Такі правила можуть міститися
у Нью-Йоркській конвенції або національному нормативному акті, який імплементує положення Нью-Йоркської конвенції.
Крім того, особливо на стадії виконання, державні суди можуть звертати увагу на можливий вплив арбітражного рішення на питання прав людини – учасників арбітражного розгляду або третіх осіб. У справі AIG v. Kazakhstan, Європейський суд з прав людини підтвердив, що виконання рішення ІКСІД є
невід’ємною частиною поняття «суд» для цілей статті 6 Європейської конвенції з
прав людини, що передбачає право на справедливий суд. Також він визнав, що
арбітражне рішення є власністю в сенсі статті 1 Протоколу І до Європейської конвенції і має право на захист за цією статею10.
Іншою особливістю арбітражно-правого механізму ІКСІД, що свідчить про
його частково публічно-правову природу, є прозорість діяльності ІКСІД. Базова
інформація про арбітражі, адміністровані Центром,зокрема інформація про рух
зареєстрованих справ і рішення по справі, публікується на сайті і таким чином доступна громадськості. Сторони найчастіше погоджуються на публікацію рішень
згідно зі ст. 48 Конвенції. Також трапляється, що сторони публікують рішення в
односторонньому порядку.
Варто також згадати про наявність інститутуamicus curiae («друзів суду») у
процедурі ІКСІД, що притаманно міждержавним способам вирішення спорів.
Згідно з правилом 37(2) Правил ІКСІД, арбітражний трибунал може дозволити
особі чи організації, що не є стороною спору, подати письмову доповідь щодо питань, які входять до предмета спору.
Таким чином, режим ІКСІД поєднує в собі елементи комерційних і міждержавних арбітражів. Арбітражний процес в рамках Центру відбувається на
підставі міжнародного публічного права. Він має більш самостійну і автономну
природу у порівнянні з іншими механізмами вирішення інвестиційних спорів.
Арбітражний режим ІКСІД є особливим, адже він надає можливість приватним
особам брати участь у процесі, заснованому на міжнародному договорі і незалежному від національних систем права. Лишев окремих справді обмежених випадках, національні системи права можуть справляти певний вплив на арбітражі
ІКСІД, і ці випадки стосуються в основному процедур приведення рішення у виконання, а не власне арбітражного процесу.
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АДАПТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
Досліджується адаптація господарського законодавства України у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як окрема форма систематизації. Проведено аналіз проблемних аспектів розуміння адаптації, сформульовані ознаки адаптації як форми систематизації. Наведені практичні рекомендації механізму адаптації господарського законодавства України у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: адаптація, систематизація, господарське законодавство, нормативний припис.
Малышева М.Х. Адаптация хозяйственного законодательства в сфере ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к законодательству Европейского Союза як
форма систематизации
Исследуется адаптация хозяйственного законодательства в сфере ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к законодательству Европейского Союз, как отдельной формы систематизации. Проведен анализ проблемных аспектов понимания адаптации,
сформулированы признаки адаптации как формы систематизации. Приведены практические рекомендации механизма адаптации хозяйственного законодательства в сфере
ликвидации последствий аварий на ЧАЭС к законодательству Европейского Союза.
Ключевые слова: адаптация, систематизация, хозяйственное законодательство,
нормативное предписание.
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 elimination of consequences Chernobyl accident to the legislation of the European Union as a separate 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 legislation 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 затвердженням 11 червня 1998 року Указу Президента України Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу, інтеграція України до європейського
© МАЛИШЕВА Махира Хайдарівна – асистент кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

370
Держава і право • Випуск 62
правового простору стає національним інтересом. У зв’язку із чим, господарське
законодавство України розпочало новий етап свого розвитку. Розвиток господарського законодавства України є процесом вдосконалення теоретичної та практичної складових регулювання суспільних відносин, які охоплюють його предмет. Важливою складовою розвитку господарського законодавства України є його систематизація. Систематизація нормативно-правових актів (законодавства) –
це діяльність, яка направлена на упорядкування та вдосконалення правових
норм1.
Умови сьогодення потребують вивчення порядку вступу України до Європейського Союзу, що і підтверджує актуальність обраної тематики. Щодо проблемних аспектів інтеграції господарського законодавства України у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до європейського правового простору пропонуємо розглянути сутність та складові адаптації господарського законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, як окремої форми його систематизації. Актуальність дослідження полягає у теоретичній та практичній площині
приведення господарського законодавства України до нормативних стандартів
Європейського Союзу. Теоретичний аспект дослідження охоплює новизну, за
якою адаптація розглядається як окрема форма систематизації законодавства, а
практичний полягає у формуванні механізму адаптації, та переліку рекомендацій
щодо його вдосконалення. Український досвід адаптації національного законодавства до законодавства ЄС продемонстрував, що процес вироблення правових
засад адаптації став досить тривалим2.
Проблемні аспекти адаптації господарського законодавства України до норм
Європейського Союзу розглядались у працях: О.О. Ашуркова, О.М. Бірюкова,
Г.Л. Знаменського, В.К. Мамутова, Р.А. Петрова, О.Г. Турченко, О.В. Шаповалової та ін. Але, в юридичній літературі не досліджувалась адаптації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства
Європейського Союзу як окрема форма систематизації законодавства України.
Відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації
законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 15.04.2004 №31/5, систематизація законодавства – засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної
внутрішньо узгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до
єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту3. Нормативне визначення систематизації законодавства вказує на те, що її результат є внутрішньо
узгодженою системою, яка охоплюється цілісністю норм.
Як вірно зазначає В.Ф. Опришко, систематизацією господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС є приведення одного або декількох
видів нормативно-правових актів в єдину систему шляхом їх обліку, інкорпорації,
консолідації та кодифікації, на що вказують відомі фахівці в цій галузі правознавства4. Результатом систематизації, доводить автор, є єдина система нормативноправових актів, яка здійснюється у вищевказаних формах. Таким чином, В.Ф. Опришко заклав методологічні засади дослідження механізму наближення господарського законодавства України до законодавства Євросоюзу.
От же, систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС здійснюється шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки з метою зведення його в систему, тобто, цілісність. Але, у кожній цілісності є
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незмінні показники, спираючись на які, вона будується. Щодо системи, це елементи та зв’язки між ними.
Досліджуючи систематизацію господарського законодавства України, ми
підтримуємо думку про те, що елементом системи є нормативний припис.
В.М. Сирих, розглядаючи проблематику елементу системи законодавства, зазначала, що під нормативним приписом розуміється цілісне, логічно завершене і
формально закріплене в тексті нормативного акта, владне веління правотворчого
органу5. Нормативний припис є лише формою логічного веління правотворчого
органу. Але для досягнення мети систематизації законодавства на міжнародноправовому рівні цього не достатньо. В цьому аспекті зміст нормативного припису відіграє важливу роль, оскільки систематизація виходить за межі форми нормативно-правого акту, а незмінним показником, разом із формою, стає і зміст нормативних приписів законодавства Європейського Союзу. Зміст приписів законодавства Європейського Союзу повинен узгоджуватись із господарським законодавством України. Взаємне поєднання форми і змісту нормативних приписів покладено в основу систематизації на міжнародно-правовому рівні.
Нормативно-правова основа побудови відносин між Україною та Європейським Союзом закладена в Угоді про партнерство та співробітництво від 16 червня
1994 р. Відповідно до цієї угоди 4 жовтня 1994 р. Європейський Союз виробив
Стратегію щодо України. 10–11 грудня 1999 р. на Гельсенському саміті ЄС було
вироблено Спільну позицію ЄС щодо України, а також ухвалено низку рішень Ради ЄС на рівні двосторонніх відносин. За цих умов стала актуальною потреба в
адаптації національного законодавства країн до загальноєвропейських стандартів6. Процес адаптації законодавства України розпочинається із затвердженням Указом Президента України від 11 червня 1998 р. №615/98 Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Цілі євроінтеграції пізніше уточнено в
Програмі інтеграції України до ЄС, яка ухвалена Указом Президента України від
14 вересня 2000 р. №1072/2000. Верховною Радою України: 21 листопада 2002 р.
ухвалено «Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу», 18 березня 2004 р. прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу», що стало основою механізму адаптації
господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу.
Адаптація законодавства (лат. adaptation – пристосування, від adaptare – пристосовувати, прилагоджувати) – форма правової гармонізації, сутність якої полягає в узгодженні та пристосуванні нормативно-правових актів національного законодавства до міжнародних, європейських або внутрішньодержавних правових
стандартів7. Наведене визначення також акцентує увагу на тому, що метою адаптації є формування відповідної системи законодавства.
Адаптоване законодавство має складати систему, тобто, бути цілісним утворенням, яке поєднує в собі інтегровану єдність національного законодавства та
законодавства Європейського Союзу. Цілісність як ознака адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу простежується і у нижченаведеному
визначенні. Адаптація адміністративного законодавства України є планомірним
процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких має досягатися певний ступінь відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу. Під час приведення законодавства України у відповідність до
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норм і стандартів ЄС використовуються такі методи, як рецепція, імплементація,
апроксимація, ратифікація8. Саме ступінь відповідності нормам і стандартам
Європейського Союзу є показником до сягнення цілісності адаптованого
національного законодавства.
Розглянемо ще одне визначення адаптації, за яким адаптація норм права – це
родове поняття, що включає видову різноманітність процесів зміни системи права, ключовим компонентом яких є активний і планомірний вплив на національну
систему права (або її сегментів) з метою забезпечення належної міри
функціональної та (або) структурної подібності національного правопорядку до
вибраного політичним шляхом модельного аналога і, таким чином, надання керованості процесу розвитку суспільства у прогнозованому напрямку9. Подібність
національного правопорядку до вибраного модельного аналога є нічим іншим, як
приведенням національного законодавства до єдиного узгодженого порядку регулювання суспільних відносин, тобто, до цілісності предмету нормативного регулювання. Модельним аналогом в нашому випадку є право Європейського Союзу.
Нами підтримується думка про те, що право Європейського Союзу – це не
тільки комплекс договорів, а цілісна правова система, що володіє власною специфікою: 1) особливо щільним зв’язком з правом держав-членів ЄС; 2) входженням до складу правових систем держав; 3) зобов’язанням держави в інтересах досягнення цілей Євросоюзом обмежувати власні суверенні повноваження у сфері,
яка віднесена ними до компетенції Союзу; 4) конституційне право не виключається із загального правила про пріоритет права Союзу у питаннях, що належать до його компетенції10. І процес адаптації господарського законодавства у
сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС повинен, безумовно, відповідати сутності та змісту права Європейського Союзу.
Стосовно розмежування поняття «гармонізація» та «адаптація» зауважимо,
що гармонізація передбачає спільні злагоджені дії усіх її учасників, а адаптація –
це односторонній процес, тобто, країна, яка готується до вступу в ЄС, повинна
привести своє законодавство у відповідність до норм та принципів права ЄС11.
Термін «адаптація» використовується стосовно держав-кандидатів на членство,
потенційних держав-кандидатів та третіх країн і відображає процес приведення
національного законодавства держав, що не є членами ЄС, у відповідність до законодавства ЄС12. Розглядаючи термін «адаптація», О.О. Гайдулін вказував на його ознаки у порівнянні із терміном «вирівнювання». Автор прийшов до висновку,
що «адаптація» адресується країнам із середньостроковою перспективою, яка, з
огляду на можливі негативні наслідки економічної кризи, дуже легко може перетворитися у довгострокову. «Адаптація» зводиться до «просіювання» чинних
нормативно-правових актів та законопроектів через «сито» відповідності переважно похідному законодавству ЄС13.
Не прагнучи розкрити проблематику сьогодення, що склалася навколо узгодженості термінів: «адаптація», «гармонізація», «зближення» і «уніфікація» та ін.,
нами береться за основу те, що адаптацію слід розглядати як процес приведення
законодавства України у відповідність з нормами європейського права, що включає зближення, гармонізацію, і уніфікацію14. Широке розуміння терміну «адаптація» також підтверджується нормативним його визначенням. Абз. 2 розділу 2
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р. адаптація законодавства – процес приведення законів України та інших нормативноправових актів у відповідність з acguis communautaire15.
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Отже, адаптація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу є взаємоузгодженим процесом приведення предмету регулювання суспільних відносин до єдиної системи
шляхом узгодження та пристосування національного законодавства до міжнародних європейських або внутрішньодержавних правових стандартів. Адаптоване
законодавство систематизовано, тобто має ознаки цілісності. У зв’язку із чим,
адаптація як процес є формою систематизації господарського законодавства України. Елементом цієї системи є нормативний припис – цілісне, логічно завершене і формально закріплене в тексті нормативного акта, владне веління правотворчого органу, зміст якого має відповідати нормам законодавства Європейського
Союзу.
На відміну від сталого розуміння систематизації, адаптація господарського законодавства України має свої особливості. Абз. 15 розділу ІV Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, схваленої Законом України від 21 листопада 2002 р., передбачено, що Загальнодержавна програма повинна запроваджуватися в рамках загального процесу планування, координації та контролю нормотворчої роботи в Україні
на всіх її стадіях, а саме під час: планування нормотворчої роботи; підготовки
проектів законодавчих актів України; проведення правової експертизи проектів
законодавчих актів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України; прийняття законодавчих актів України; впровадження та імплементація законодавства України16. Адаптація як форма систематизації має чіткий послідовний механізм на усіх стадіях нормотворчого процесу, в усіх сферах законодавства України та здійснюється поетапно.
У відповідності до п. 5.5. п. 5 розділу 1 Переліку актів законодавства України
та acguis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, додатку до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, затверджено Законом України від 18 березня 2004 р. адаптації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
щодо пільг митного регулювання, потребує Закон України «Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11 грудня 1998 р.17 Внесення змін до Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну
систему» від 11 грудня 1998 р. зумовлено тим, що згідно п. 10 ч. 1 ст. 282 Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. зі змінами передбачено, що при ввезенні
на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом
звільняються на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему – товари (сировина, матеріали, устаткування та
обладнання), що надходять в Україну в рамках міжнародної технічної допомоги,
яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації,
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення
соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС18. Адаптація митного регулювання є етапом запровадження основ митного союзу ЄС.
У відповідності до п. 3 розділу 3 Переліку актів законодавства України та
acguis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, додатку до Загаль-
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нодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого Законом України від 18 березня 2004 р., не
вирішеним залишається питання адаптації умов, які застосовуються до імпорту
сільськогосподарської продукції походженням із третіх країн, внаслідок нещасного випадку на Чорнобильській атомній станції19.
Згідно п. 2 розділу 11 Переліку актів законодавства України та acguis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, додатку до Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, затвердженого
Законом України від 18 березня 2004 р., адаптації господарського законодавства у
сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щодо охорони довкілля потребує Закон
України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р. зі змінами20. До такої галузі адаптації пропонується підійти комплексно, оскільки вона є складним процесом.
На підставі п. 5 розділу 13 Переліку актів законодавства України та acguis
Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, додатку до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого Законом України від 18 березня 2004 р. щодо ядерного
законодавства, адаптації потребує Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії
чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 р. (ратифікована Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1986 р.)21.
Проблема адаптації як форми систематизації, на нашу думку, полягає у самому механізмі цього процесу. Здебільшого Європейський Союз чітко вказує на норму, що потрібно адаптувати, задає модельні норми, зазначає напрямок діяльності.
Але, в силу неузгодженості правових систем, можуть виникнути і колізії, подолання яких є обов’язком України.
Адаптацію господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу необхідно починати з визначення
мети прийняття нормативно-правового акту як Україною, так і Європейським Союзом, з’ясувати конструкцію норм, здійснити їх тлумачення. Отже, процес прийняття нового законодавства задля впровадження в життя пріоритетів європейської
інтеграції повинен відбуватися не шляхом примітивного запозичення та
копіювання правових конструкцій, принципів, термінології, інститутів, а на
підставі їх адаптування (проходячи крізь процедури розуміння, пізнавальної
діяльності й тлумачення) до національних особливостей правової системи України. А тому, аналіз структури нормативного припису як первинної складової
адаптації, правильне розуміння його змісту, врахування особливостей формування, розвитку та функціонування національного законодавства повинні бути основою адаптації законодавства як форми систематизації. Оскільки саме систематизація в такому аспекті утворює цілісність, а не приведе до руйнації національного законодавства.
Адаптація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як форма систематизації є поетапним процесом нормотворчої діяльності усіх органів виконавчої влади як під час
прийняття нових нормативних актів, так і під час внесення змін до діючих. У
відповідності до ч. 10 п. 10 Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державних підприємств, установ
та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 ли-
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стопада 2008 р. №1040, передбачено, що юридична служба органу виконавчої
влади, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює у межах своєї компетенції заходи адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу22. Нормативна функція адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу юридичної служби органу виконавчої влади вказує на ще
одну ознаку адаптації як форми систематизації – загальнообов’язковість.
Адаптація законодавства України – це перший етап тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи також правову культуру, доктрину та судову й адміністративну практику, до системи права Європейського Союзу
відповідно до критеріїв, що висуваються ЄС щодо держав, які мають намір
приєднатися до нього. Виходячи саме з такого розуміння, процес адаптації має
охоплювати як нормотворення, так і нормозастосування і бути обов’язковим для
всіх органів державної влади та місцевого самоврядування23.
Наступною ознакою адаптації є здійснення її на стадії нормозастосування, що
охоплюється судовою так і адміністративною практикою. Судову практику використовують при тлумаченні права Європейського Союзу, а адміністративна практика є безпосереднім процесом приведення нормативно-правових актів України у
відповідність до правової системи Європейського Союзу.
Таким чином, адаптацію господарського законодавства у сфері ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу необхідно розглядати у широкому розумінні як процес приведення національного законодавства у відповідність з нормами європейського права, що включає зближення, гармонізацію, і уніфікацію та ін.
Адаптація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу є взаємним процесом приведення
предмету регулювання суспільних відносин до єдиної системи шляхом узгодження та пристосування національного законодавства до міжнародних європейських
або внутрішньодержавних правових стандартів.
За системною ознакою цілісності, адаптація є формою систематизації господарського законодавства України. Елементом цієї системи є нормативний припис
– цільне, логічно завершене і формально закріплене в тексті нормативного акта
владне веління правотворчого органу, зміст якого має відповідати законодавству
Європейського Союзу.
Адаптації як формі систематизації притаманні наступні ознаки: загальнообов’язковість; нормативна визначеність; наявність чіткого та послідовного
механізму здійснення; відбувається на усіх стадіях нормотворчого процесу та
нормозастосуванні; охоплює усі сфери законодавства України; здійснюється
поетапно.
Адаптації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу потребують: Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 р.;
Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р. зі змінами;
Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока
цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11 грудня 1998 р. та ін.
Під час реалізації механізму адаптації господарського законодавства у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як
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форми систематизації необхідно: визначити мету прийняття нормативно-правового акту, як Україною, так і Європейським Союзом; з’ясувати конструкцію норм
національного законодавства та законодавства Європейського Союзу, здійснити їх
тлумачення; провести взаємний аналіз структур нормативних приписів, та правильно зрозуміти їх зміст, враховуючи особливості формування, розвитку та
функціонування національного законодавства та законодавства Європейського
Союзу. Систематизація за таких умов в перспективі утворить нормативну
цілісність, а не приведе до руйнації національного законодавства.
Щодо перспектив на майбутнє, то необхідно зауважити, що на сьогодні відбувається підготовка Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. Ч. 3 ст. 342 глава
1 розділ 5 проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, передбачається
співробітництво на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС24. Практичні рекомендації щодо адаптації господарського законодавства України у сфері
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як окремої форми систематизації можуть бути використані в рамках відпрацювання
вищенаведеного проекту угоди.
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ДЕРЖАВА І ГРОМА ДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ*
Аналізуються питання співвідношення інститутів держави і громадянського
суспільства у демократичному розвитку. Дається політико-правове визначення громадянського суспільства. Обгрунтовано діалектичний взамоз’язок держави і громадянського суспільства у здійсненні суспільних трансформацій.
Ключові слова: держава, громадянське суспільство, право, особистість.
Кресина И.А. Государство и гражданское общество: проблемы взаимодействия
Анализируются вопросы соотношения институтов государства и гражданского
общества в демократическом развитии. Дается политико-правовое определение гражданского общества. Обосновывается диалектическая взаимосвязь государства и
гражданского общества в осуществлении общественных трансформаций.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, право, личность.
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.

Громадянське суспільство – сутнісна характеристика сучасного демократичного суспільства. Воно означає сукупність інститутів та соціальних спільнот
(груп, колективів), об’єднаних специфічними інтере сами (економічними,
етнічними, культурними тощо), що реалізуються переважно поза сферою діяльності держави. Це суспільство з розвиненими економічними, правовими, політичними і культурними відносинами між його членами. Громадянське суспільство
реалізується як сукупність неурядових інститутів і самоорганізованих посередницьких груп, здатних до організованих і відповідальних колективних дій на захист суспільно значущих інтересів у рамках заздалегідь установлених правил
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громадянського або правового характеру. З точки зору соціальної структури, для
громадянського суспільства характерна багатоманітність соціальних груп і прошарків, а основою є середній клас.
В економічній площині громадянське суспільство означає, що кожен індивід є
власником, реально володіє засобами, необхідними людині для її нормального
існування. Він вільний у виборі форм власності, визначенні професії і виду праці,
розпорядженні результатами своєї праці. У соціальному плані приналежність
індивіда до певної соціальної спільноти (сім’я, клас, нація) не є абсолютною. Він
може існувати самостійно, має право на достатньо автономну самоорганізацію
для задоволення своїх потреб та інтересів. Політичний аспект свободи індивіда як
громадянина полягає в його незалежності від держави, тобто можливості бути
членом партії, праві брати участь у виборах органів державної влади і місцевого
самоврядування.
Характерною рисою громадянського суспільства є плюралізм, який проявляється у всіх сферах: у економічній – це розмаїття форм власності (приватної,
акціонерної, кооперативної, державної); у соціальній і політичній – наявність широкої і розвиненої мережі суспільних утворень, в яких індивід може проявити і захистити себе; у культурній – забезпечення світоглядної свободи, виключення дискримінації за ідеологічними мотивами, Толерантне, терпиме ставлення до різних
релігій, протилежних поглядів.
Якщо основним елементом громадянського суспільства є особа, то його
структуру становлять соціальні інститути, покликані сприяти всебічній реалізації
особи, її інтересів, устремлінь. Інтереси і потреби виражаються через наступні
соціальні інститути: у політичній сфері – партії, органи місцевого самоврядування, суспільно-політичні об’єднання, незалежні засоби масової інформації, різноманітні асоціації; в економічній – професійні спілки, асоціації підприємців, товариства захисту прав споживачів; у соціальній – сім’я, незалежні установи і організації освіти, дозвілля; у культурній – різноманітні творчі, наукові спілки,
національно-культурі товариства, релігійні конфесії.
Громадянське суспільство не є інституційним феноменом поряд з такими однопорядковими суспільними інститутами, як держава, партія, громадська організація. Це не утворення, яке в інституційному сенсі чимось відрізняється від
суспільства як соціального феномена. Громадянське суспільство є характеристикою суспільства з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії,
дотримання і реалізації прав і свобод людини і громадянина, виконання людьми
(як громадянами) своїх політичних обов’язків як носіїв суверенітету, як джерела
влади, як свідомих суб’єктів політичної діяльності, як відповідальних за наслідки
своїх дій, за майбутнє всього суспільства. Відтак громадянське суспільство не
можна «побудувати», його можна утверджувати як нову якість політично організованого суспільства, як середовище демократії, свободи і відповідальності за
долю держави і нації.
Громадянське суспільство створює державу, а не навпаки. Відтак держава є
частиною громадянського суспільства, інститутом здійснення публічної влади й
механізмом забезпечення безпеки, добробуту, правового захисту прав і свобод
громадян. Громадянське суспільство і держава співвідносяться як ціле і частина,
як організм і механізм. Проголошення, виборювання, розбудова держави свідчать
про зрілість громадянського суспільства, усвідомлення громадянами спільності
своїх політичних інтересів, своїх юридичних прав і обов’язків. Відтак не можна
говорити про відсутність громадянського суспільства за наявності його частин,

380
Держава і право • Випуск 62
зокрема держави. За недемократичних політичних режимів громадянське
суспільство не відсутнє, воно передало державі надто багато не властивих їй
функцій і повноважень, внаслідок чого держава «поглинула» громадянське
суспільство.
Ступінь розвиненості громадянського суспільства – характеристика рівня демократизму і політико-правової культури соціуму. Воно розвинене тією мірою,
якою зберегло за собою більшість функцій і повноважень інститутів самоорганізації та самодіяльності громадян. Держава є сильною тією мірою, якою в рамках відведених їй громадянським суспільством функцій і повноважень ефективно
здійснює політичне управління в інтересах громадян, створюючи для цього
відповідну правову систему і легітимно забезпечуючи правопорядок у
суспільстві. Тобто держава сильніша тоді, коли активніше громадянське
суспільство, коли вона займає менший сегмент у суспільстві за обсягом праворегулюючої діяльності, коли ефективно виконує визначені їй Конституцією функції
і завдання.
Тобто ат рибутивна характеристика «громадянське» щодо суспільства
співвідноситься – відповідно із «соціальна, правова» щодо держави. Як держава
в демократичній країні поступово набуває ознак правової і соціальної, так і
суспільство за умов демократичного політичного режиму набуває іманентно властивих йому якостей громадянського, оскільки повертається до свого стану
політично організованого соціуму.
Громадянське суспільство є політичним, оскільки таким є сам громадянин (а
за Арістотелем і сама людина – істота політична) як свідомий суб’єкт політичних
відносин і політичний актор. З огляду на цю природу громадянського суспільства
некоректно визначати його як сферу реалізації приватних інтересів громадян поза втручанням держави та її організуючим, регулюючим впливом. Громадянське
суспільство – не клуб за інтересами (клуб любителів гри в гольф – за Патнемом),
не конгломерат любительських гуртків, асоціацій прихильників екзотичних розваг і не середовище мафіозних структур. Громадянське суспільство – сфера самореалізації громадян, свідомих своїх політичних інтересів і потреб, що взаємно корелюються і потребують для цього легітимного і легального політичного інституту – держави.
Виходячи з цього, влада, яка утвердилася як результат соціально-політичної
самореалізації громадян, є легітимною і легальною, є уособленням держави як
політичного інституту. Влада, джерелом якої нарешті став народ (що є конституційною нормою в Україні), легітимізує інститут держави. Відтак держава залишається легітимною доти, доки дії влади засновані на законі, праві, народній
довірі й підтримці.
Громадянське суспільство не може бути структуроване за аналогією з політичною чи правовою системою. Системою є саме суспільство, соціум як сукупність
індивідів та спільнот. Громадянська атрибутивність тільки надає йому відповідного виміру. Аналогічно правова держава не може бути структурована за критерієм
входження до неї якихось підсистем. Вона характеризується певними якісними
параметрами, принципами, а не ієрархією об’єднаних у ній інститутів.
Для аналізу громадянського суспільства найбільш прийнятними класифікаторами можуть виступати часові й просторові характеристики (певні стани, етапи
становлення громадянського суспільства в певній країні), показники рівня
політичної участі (активне, пасивне громадянське суспільство), ступеня забезпечення прав і свобод людини і громадянина (розвинене, нерозвинене), адекват-
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ності суспільним завданням, цивілізаційним викликам, здатності до саморозвитку тощо.
Сучасна концепція громадянського суспільства була сформульована в Новий
час, хоча окремі думки, які передували виникненню цієї концепції, можна знайти
в працях стародавніх та середньовічних мислителів. За Г. Гелелем, громадянське
суспільство – це об’єднання членів як самостійних, самодостатніх у спільноті на
основі їх потреб і через правовий устрій як засіб забезпечення безпеки осіб та їх
власності та через зовнішній порядок задля задоволення особистих та спільних
інтересів. Виникнення цієї концепції, яка віддзеркалювала соціальні процеси в
тогочасній Європі, актуалізувало й проблему взаємодії держави та суспільства,
оскільки, перефразовуючи Гегеля, на зміну вивченню проблем стосунків держави
та індивідів приходить необхідність дослідження відносин між державою і такими колективними суб’єктами соціальної дії, члени яких більше не вважають себе
конкурентами.
На відміну від політичних форм участі громадян у суспільному житті держави, які пов’язані з широкими суспільними інтересами, громадянські асоціації зосереджують свою увагу на, так би мовити, «малих справах». Однак це у жодному
разі не свідчить про їх малозначущість, адже вони постійно підтримують вільне
існування місцевих партикулярних свобод, які є надто важливими в процесі збереження демократичної рівності та запобігання «легітимованій де спотії
більшості». Тому, на думку А. де Токвіля, це право на утворення громадянських
асоціацій та громадянського суспільства є невід’ємним правом кожної особистості, яке повинна гарантувати така держава, що проголошує себе правовою та
соціальною, в той час як саме самоорганізоване громадянське суспільство є
невід’ємною умовою демократії як такої.
На основі позицій, запропонованих політичною і юридичною науками щодо
співвідношення понять громадянського суспільства та держави, і зокрема такої її
форми, як правова держава, можна зробити висновок, що незалежно від ставлення того чи іншого дослідника до природи та сутності громадянського суспільства,
а також його поглядів на походження самої держави, всі вони завжди розглядали
громадянське суспільство і правову державу як взаємозалежні та взаємодоповнюючі чинники.
Аналіз ідей взаємозв’язку правової держави і громадянського суспільства в
історичній ретроспективі дає підстави зробити висновок, що громадянське
суспільство як тип суспільної організації утворюється для захисту прав і свобод
своїх членів. За цих умов єдино можливим партнером громадянського суспільства
постає демократична, правова держава. Квінтесенцію ідей щодо цього можна викласти так. Недотримання державою таких основоположних принципів її діяльності, як пріоритет прав людини і громадянина, обмеження державної влади правом, законність, верховенство права, конституціоналізм, забезпечення громадянам держави гідного рівня життя, не означає зникнення громадянського
суспільства. Але за цих обставин значно трансформується зміст системи
взаємозв’язків та взаємовідносин між державою і громадянським суспільством.
Водночас політико-правова абсолютизація влади громадянського суспільства
здатна породити стан постійного дисбалансу та нерівноваги у політичних процесах, що безпосередньо впливатиме на розвиток правотворчої діяльності в державі. Надання особливих прав та повноважень інститутам громадянського
суспільства спричиняє поступове зниження ступеня легітимності демократичних
урядів, оскільки в такій ситуації принцип вільного демократичного вибору пере-
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стає бути верховним і підпорядковується принципу оцінки ефективності дій влади. Одночасно суттєво видозмінюється і практика парламентаризму, що є системою взаємодії держави і суспільства, для якої характерне визнання провідної ролі
загальнонаціонального, колегіального представницького органу держави у
здійсненні державно-владних функцій. Це відбувається в результаті того, що поряд із взаємоврівноваженими законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади з’являється своєрідний привілейований «легітиматор», який претендує на право втручання і перерозподілу повноважень між основними гілками державної
влади. Таке переформатоване громадянське суспільство здатне на певному етапі
відібрати від законодавчої влади її функції, перетворивши її на провідника своїх
інтересів. Внаслідок цього порушуються фундаментальні принципи демократії.
Система компромісів, на якій ґрунтується спосіб дії громадянського
суспільства, між урядовими та неурядовими організаціями, між органами державної влади та громадського контролю, між адміністративними органами та незалежними асоціаціями громадян, інколи виявляється настільки ускладненою, що
отриманий кінцевий результат не відповідає прагненням та інтересам жодної з
представлених груп тиску. Громадянське суспільство здатне породити ілюзію, що
вирішити всі проблеми можна, нехтуючи загальносуспільним чи загальнодержавним інтересом. А це породжує нестабільність у політико-правовому житті держави. Ще один фактор небезпеки криє в собі громадянське суспільство у випадку
його розколу. Це може створити небезпечну політико-правову ситуацію існування кількох громадянських суспільств з багатьма центрами прийняття рішень та
соціального впливу. За таких обставин діяльність держави віддалятиметься від
суспільства. В ре зультаті виникне парадоксальна ситуація: держава без
суспільства і суспільство без держави. Таким чином, попри всю значущість громадянське суспільство в силу цілої низки об’єктивних обставин не може замінити собою правової держави, яка повинна гарантувати всім членам громадянського суспільства конкретні права.
Головними напрямами здійснюваної правовою, соціальною державою політики щодо громадянського суспільства та його окремих інститутів мають бути правове визнання громадянського суспільства; недоторканності сфери приватної
взаємодії його членів; гарантування і забезпечення участі всіх членів громадянського суспільства у виробленні та прийнятті державних рішень; сприяння
здійсненню громадянами прав на свободу асоціацій та звернень до органів державної влади; фінансово-матеріальна підтримка інститутів громадянського
суспільства тощо.
Висвітлення взаємодії між правовою, соціальною державою та громадянським суспільством зумовлює фіксацію положення, що взаємозв’язок між ними має
бути визначений як діалектичний синтез: громадянське суспільство потребує
існування демократичної, правової, соціальної держави як своєї передумови, хоча тільки розвинене громадянське суспільство, широке й активне залучення мас
до державно-політичних процесів уможливлює утворення правової, соціальної
держави, що є основою стабільності, демократичного правового режиму, міцної
авторитетної державної влади.
Основним питанням, що має бути розв’язане в процесі взаємодії між громадянським суспільством та правовою, соціальною державою, є те, як можна узгодити зростаюче прагнення до рівності та ідеал свободи кожного окремого члена
спільноти. Безперечно, цю проблему не можна розв’язати шляхом заперечення за
державними інститутами права впливати на громадянське суспільство, оскільки
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без сильної і дієздатної державної влади неможливо забезпечити ні принципи
верховенства права, ні гідне існування членів суспільства. Так само не можна обмежувати й права громадян на утворення асоціацій та об’єднання в громадянське
суспільство, яке має захищатися правовою, соціальною державою. За цих обставин правильним шляхом взаємоузгодженого розвитку держави і суспільства є
формування двох функціональних систем, перша з яких покликана створити механізми запобігання перетворенню демократії, а разом з нею правової держави на
«деспотію більшості», а друга – забезпечити можливість участі всіх громадян у
діяльності інститутів громадянського суспільства.
УДК 321.01
М. М. ІЖА

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ВІДСТАЮЧИХ РЕГІОНІВ
У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
Розглянуто можливості використання потенціалу відстаючих регіонів для загального розвитку держави. У довготривалій перспективі за певних умов вони демонструють кращі темпи економічного розвитку та продукують значну частку ВВП. Вказано
на необхідність врахування рівня розвитку регіону, застосування комплексного підходу
та координації зусиль, зміцнення інститутів та підвищення якості робочої сили в ході
розробки стратегій регіонального розвитку.
Ключові слова: регіональний розвиток, регіональна політика, інститути, стратегія, відстаючий регіон.
Ижа Н. М. Переосмысление роли отстающих регионов в региональной политике государства
Рассмотрена возможность использования потенциала отсталых регионов для общего развития государства. В долгосрочной перспективе при соблюдении некоторых
условий они демонстрируют лучшие темпы экономического развития и производят
значительную часть ВВП. Указано на необходимость учета уровня развития региона,
применения комплексного подхода и координации усилий, укрепления институтов и повышения качества рабочей силы в ходе разработки стратегий регионального развития.
Ключевые слова: региональное развитие, региональная политика, институты,
стратегия, отстающий регион.
Izha Mykola. Rethinking the role of less developed regions in the state regional
policy
The impact of the poor region’s potential on the state development is considered. The less
developed regions demonstrate the higher economic growth and make vital contribution to
GDP in the long-term perspectives under the certain circumstance. The strategy of regional
development must take into account the level of regional development, the complex approach
and coordination, the quality of institutions and labour force.
Keywords: regional development, regional policy, institutions, strategy, less developed
region.
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Останнім часом серед політиків, державних чиновників та економістів
домінував підхід, за якого основна роль в економічному та регіональному розвитку країни відводилася центрам росту, регіонам-лідерам, які спромоглися знайти
свою нішу на глобальному ринку та демонстрували високі соціально-економічні
показники. При цьому проблеми відсталих територій відходили на другий план,
стаючи предметом радше соціальної політики, а не комплексної державної програми. Однак, як свідчить аналіз майже десятилітнього розвитку розвинених
країн, на сьогодні є очевидно необхідність приділяти більшу увагу бідним і
відсталим регіонам. Наздоганяльний ріст у бідних регіонах зменшує ймовірність
того, що шанси індивідів на самореалізацію значною мірою залежатимуть від їх
місця народження чи проживання. Також не варто ігнорувати того факту, що
значні регіональні диспропорції ставлять питання рівності доступу до послуг та
звужують можливості для економічної діяльності.
Хронічно відстаючі регіони можуть вимагати значних затрат з державного
бюджету низкою способів. По-перше, низькі темпи росту означають низький обсяг податкових надходжень до державної казни. По-друге, забезпечення певного
рівня публічних послуг у відсталих регіонах вимагає більших затрат. Нарешті, якщо занепад території не зупинено, то політичні амбіції політиків і місцевих
лідерів можуть призвести до прийняття затратних державних програм, спрямованих на утримання громад та забезпечення їх мешканцям належних життєвих
стандартів, чи надання державної підтримки окремим галузям виробництва, тощо. З часом це може призвести до конфліктів, оскільки багаті регіони виступатимуть проти витрачання зароблених ними коштів на субсидіювання розвитку
відсталих територій.
Регіональна політика повинна закладати основи для пакету структурних реформ, орієнтованих на економічний розвиток. Іншими словами, якщо не будуть
створені умови для економічного розвитку відстаючих регіонів, то існує досить
висока ймовірність їх перетворення у масштабні соціальні проблеми. Це є ще одним підтвердженням ідеї, що регіональна політика повинна розглядатися насамперед як один із складових елементів стратегії економічного розвитку держави, а
не компенсаційний інструмент соціальної політики. Якщо ж регіональна політика не переслідує цілей економічного розвитку конкретної території, то вона перетворюється у форму дистрибутивної соціальної політики. І, оскільки розвиток
значною мірою залежить від пройденого раніше шляху, то чим довше здійснюватиметься така політика, тим важче буде подолати негативні наслідки такої спадщини. Вихід з регіону підприємств та витік найбільш перспективної складової
робочої сили – молодих та високоосвічених працівників – посилить його відставання, в той час як залежність від зовнішніх надходжень, насамперед з державного бюджету, зруйнує адміністративну здатність та посилить культурну залежність.
Виходячи з аналізу статистичних даних та 23 досліджень конкретних регіонів
країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЄСР) протягом 1995–2007 років, експертами була зроблена низка оригінальних і важливих
висновків1. Зокрема:
– менш розвинені регіони роблять важливий внесок в економічний розвиток
держави. За дванадцять років такі регіони згенерували 43% росту у країнах-членах;
– переважно аграрні, відсталі регіони мають в середньому більші темпи економічного розвитку ніж переважно урбаністичні регіони. Концентрація (населення чи економічної діяльності) є ні необхідною, ні недостатньою умовою для
успіху;
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Таблиця 1

Взаємодоповнюваність регіональної політики2
Ефективність

Рівність

Охорона оточуючого
середовища

Економічна
політика

Стабільний ріст

Економічні
реформи можуть зменшити нерівність

«Зелений» ріст
може покращити
стабільність

Соціальна
політика

Соціальна політика
може збільшити
ефективність (знання,
довіра, безпека)

Соціальна єдність

Проекологічна
соціальна політика

Екологічна
політика

«Зелена» економіка
може сприяти
інноваціям

Соціальна політика
може посилити включеність; бідні прошарки населення найбільше страждають від
екологічних проблем

Стабільне
навколишнє
середовище

– перешкоди, що стоять на шляху розвитку регіонів, значною мірою залежать
від специфіки даного регіону та рівня його економічного розвитку. Успішна
діяльність вимагає відмови від універсальних рецептів, слід враховувати специфіку території у кожному конкретному випадку;
– для всіх типів регіонів людський капітал має критичне значення, хоча його
важливість відрізняється залежно від рівня розвитку. Загалом, зменшення
кількості населення в регіоні з низькою кваліфікацією є важливішим чинником,
ніж збільшення частки висококваліфікованої робочої сили;
– в ході підготовки стратегій розвитку регіонів важливо застосовувати комплексний підхід, а не вживати окремих, безсистемних заходів, оскільки поодинокі
спроби реформ можуть мати не прогнозовані і неочікувані наслідки, якщо не будуть узгоджені з заходами в інших сферах. Крім цього, варто враховувати вплив
синергетичного ефекту: бідні регіони, які успішно долають своє відставання у
розвитку, прийняли стратегію комплексного і скоординованого вирішення проблем у суміжних сферах.
Що стосується останнього пункту, то стимулювання регіонального розвитку
вимагає наявності чіткої і комплексної стратегії щодо вирішення низки нагальних
проблем та зрозумілої координації зусиль у цьому напрямку. Тільки такий підхід
дасть можливість збалансувати різні цілі соціально-економічного розвитку держави, як це наведено у таблиці 1.
Для більш детального пошуку причин пошуку джерел розвитку відсталих
регіонів у країнах ОЕСР вони були поділені на три групи залежно від рівня ВВП
станом на 1995 рік: 1) «малорозвинені регіони» – регіони, в яких частка ВВП на
душу населення була менше 75% середнього показника по країні; 2) «провідні
регіони» демонстрували рівень ВВП на душу населення вищий, ніж середній по
країні; 3) «проміжні регіони» – ті, які потрапляли у проміжок між 75% і 100% середнього показника ВВП на душу населення (див. табл. 2).
Кожна з цих трьох груп була поділена на підгрупи, в залежності від темпів
розвитку протягом 1995-2007 років: А) ті, які покращили свої позиції, досягнувши середнього рівня по країні, і Б) ті, які їх здали, опустившись нижче.
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Таблиця 2
Типологія регіонів країн ОЕСР3
ВВП на душу населення
Кількість

Ріст
(1995-2007)

Вихідний
рівень (1995)

% від середнього
по ОЕСР

Переважно
урбанізовані

233

1,93

22 568

124

Переважно сільські,
близькі до міста

199

2,33

14 324

79

Переважно сільські
на периферії

123

2,24

16 234

89

Проміжні

295

1,83

17 855

98

Загалом

850

2,06

18 172

100

В результаті з’ясувалося, що частка регіонів підгрупи А (ті, які розвивалася
швидкими темпами), є найменшою у проміжній групі (37%), що дає підстави для
висновку про те, що регіони цієї групи стикаються з особливими труднощами по
мірі наближення середнього рівня ВВП на душу населення. Також було встановлено, що далеко не всі розвинені регіони здатні втримати середній темп економічного росту для держав-членів організації (співвідношення становить 49
проти 51), що вказує на існування обмежень у вирівнюванні рівня розвитку.
Тим не менше, найбільш цікаві результати аналізу стосувалися того, що:
1) менш розвинені регіони із середніми темпами розвитку мають (порівняно
із більш успішними сусідами) дещо вищий рівень продуктивності, вищий показник ВВП (без врахування кількості населення), трохи краще розвинену інфраструктуру та якісніший людський капітал (тобто якість освіти у цих регіонах є вищою). Дослідження зафіксувало факт, що економічно розвинений регіон це насамперед комплекс чинників, які зумовлюють економічний розвиток, а не проста
концентрація людей на певній території. Можливо це видасться дивним, але у
регіонах з високими темпами розвитку відзначається тенденція до вищого рівня
безробіття, що можна пояснити прагненням залучити якісну робочу силу або ж
структурними змінами, що змушує робітників окремих категорій пристосовуватися до нових реалій ринку праці. Ці припущення підвереджуються спостереженнями, що в таких регіонах терміни пошуку нового місця роботи та рівень безробіття серед молоді є дещо нижчим. Нарешті, регіони із високими темпами розвитку демонструють кращі показники в інноваційні сфері, хоча затрати на науку
і дослідження є співрозмірними з іншими групами регіонів.
Швидкий ріст у групі проміжних регіонів характеризується наявністю кращої
інфраструктури, сполученістю та інноваційністю. Проміжні регіони підгрупи А
також мають вищу продуктивність праці, кращі показники ВВП (в тому числі і з
розрахунку на душу населення) та кращу інфраструктуру, що також підтверджує
той факт, що швидкоростучі регіони характеризуються значно кращою доступністю до ринків. Регіони підгрупи А ведуть більш активну інноваційну
діяльність, включаючи кількість патентів (відносну і абсолютну), укладають
більше угод (в межах регіону, держави та з зарубіжними акторами), незважаючи
на той факт, що затрати на науку та дослідження є лише дещо вищими. Як недив-
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но, регіони підгрупи Б характеризуються кращими показними людського капіталу. Тобто, слід визнати існування інших чинники, що впливають на ефективне використання трудових ресурсів.
Найбільш цікавою особливістю регіонів-лідерів є те, що території з високими
темпами розвитку (підгрупа А) мають набагато кращі показники щодо інноваційної діяльності, ніж їх відстаючі колеги (підгрупа Б). Прірва між процвітаючими та відстаючими регіонами цієї групи є більш очевидною, ніж у попередніх
двох. Проте, лідери мають дещо нижчі показники зайнятості у сфері високотехнологічного виробництва і досить високий рівень зайнятості у сфері надання послуг, пов’язаних із знаннями. Крім того, зростаючі розвинені регіони є більш продуктивними, демонструють вищий показник ВВП на кількість населення та кращі
результати діяльності ринку праці. Відносно низький показник інфраструктурного розвитку в таких регіонах свідчить про низьку віддачу інвестицій в інфраструктуру. Вони також мають меншу частку робочої сили з низьким рівнем освіти.
Нарешті, ростучі регіони є більш відкритим до міжрегіонального технологічного
співробітництва та краще пов’язані із кластерами розвитку.
Підсумовуючи слід відзначити, що відмінності між швидко- і слабко ростучими регіонами у підгрупах А і Б досить різняться залежно від рівня розвитку
регіону. Серед найменш розвинених регіонів представники підгрупи А мають кращу інфраструктуру, людський капітал, вищий рівень ділової активності, порівняно
з регіонами підгрупи Б. Якщо регіон виходить на вищий рівень розвитку, то він потребує нових чинників росту і все більшого значення набувають інвестиції в
інфраструктуру та підвищення якості робочої сили. Для проміжних регіонів важливими є: людський капітал, який вимірюється відсутністю працівників з низьким
рівнем освіти та значним відсотком висококваліфікованої робочої сили; заходи щодо мобілізації робочої сили. Дещо меншу роль відіграє інноваційна діяльність, що
не набуває критичного значення, яка реалізується не лише шляхом публічних інвестицій у науку та дослідження, а й завдяки залученню приватних інвесторів.
Що стосується розвинених регіонів, то при розробці їх стратегії розвитку слід
мати на увазі те, що інфраструктура втрачає своє першочергове значення у забезпеченні економічного росту. Тобто інвестиції в інфраструктуру не завжди дають
очікуваний результат, оскільки вона уже знаходиться на досить високому рівні
розвитку. Також варто проводити зважену політику не тільки щодо кількості, а й
якості робочої сили. Наявність значної частки некваліфікованих робітників може
стати основним гальмом на шляху прискореного розвитку.
На основі аналізу успішного досвіду регіонів, яким вдалося подолати відставання і вийти на середній показник ВВП на душу населення, було виділено такі
ключові чинники успіху як:
– застосування «горизонтального» підходу до регіонального розвитку, що акцентує увагу на кращій координації секторальної політики та ефективному використанню наявних засобів та ресурсів, ніж на отриманні допомоги ззовні;
– розвинені інститути, що забезпечують високу якість процесу прийняття
рішень та управління;
– відповідна інфраструктура, здатна забезпечити внутрішню інтегрованість і
зв’язок із зовнішнім світом;
– якісний людський капітал.
Що стосується причин занепаду розвитку регіонів, то, як правило, основними
гальмами росту виявлялися: слабкі управлінські інститути; домінування секторального підходу до розвитку, який погано координувався із заходами в суміжних
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сферах економіки; фрагментований ринок робочої сили та низька якість людського капіталу.
Очевидно, що результати цього аналізу, які до певної міри підтверджують сучасні економічні теорії та вказують на нові ключові чинники регіонального розвитку, будуть враховані як державами-членами ОЄСР, так і іншими країнами для
внесення змін у національну регіональну політику у найближчій перспективі. Хоча результати даного дослідження стосуються насамперед економічно розвинених країн, однак деякими з цих висновків може скористатися і Україна, яка все ще
перебуває у пошуку власної моделі розвитку 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 / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Nyheder/2012/September/
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Обумовлена історичними обставинами та культурно-цивілізаційними традиціями самобутність пострадянського простору визначає його трансформаційну
специфіку, значні відмінності перехідного процесу порівняно з посткомуністичними країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Таку специфіку мають
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тур, нормативний блок – декларативним характером законів, відсутністю законослухняності (аномією), подвійністю політичної моралі, функціональний блок – авторитарними інструментами політичного режиму.
В країнах СНД внаслідок переважно обмінно-сировинного характеру їх економік та номенлатурно-кланового, рентного характеру основних виробничих та
соціально-політичних відносин, досі в результаті посткомуністичної трансформації не створений потужний соціальний клас, що був би носієм економічних
інновацій, а відповідно, і політичної модернізації.
Вищенаведене обумовлює актуальність пошуку та застосування новітніх наукових методів дослідження процесів соціально-політичної модернізації в
країнах пострадянського простору, які б дозволили не лише моніторити ці процеси, а й бачити їх сутнісні закономірності, прогнозувати напрями та результати їх
подальшого розвитку з метою врахування при удосконаленні модернізаційної
стратегії та модернізаційної практики України.
Соціально-політичні проблеми модернізаційних процесів ґрунтовно розроблялися в працях вітчизняних дослідників В.П. Горбатенка, Г.І. Зеленько, Ф.М. Кирилюка, Г.А. Коржова, О.І. Крюкова, А.І. Кудряченка, О.В. Новакової, М.В. Примуша, О.С. Токовенка та ін. Однак критичне осмислення драматичного та суперечливого досвіду соціально-політичної модернізації на пострадянському просторі вимагає особливої уваги до методологічного інструментарію аналізу зазначених процесів в контексті новітніх теоретичних досягнень європейської та світової транзитології. Відтак, метою даної статті є дослідження наукових методів та
шкіл сучасної транзитології, найбільш придатних й перспективних для аналізу
політико-трансформаційних процесів у Росії та інших країнах СНД.
Ми розглядаємо проблематику пострадянського транзиту в історичних рамках
гантінгтонівських «трьох хвиль демократизації» і того типу ліберального дискурсу, що є панівним в інтегрованій Європі та «мейнстрімом» постбіполярного світу
в цілому, складаючи квінтесенцію соціально-політичних цінностей «відкритого»
постіндустріального суспільства.
На нашу думку, процес політичної трансформації є певною мірою передбачуваним і має свою логіку лише в рамках існуючої системи соціально-політичних
цінностей та формаційної логіки. Відтак, ми поділяємо точку зору школи «Анналів» (Л. Февр, М. Блох, Ф. Бродель та ін.), що розглядає історичний процес з
точки зору певних стійких в історичній тривалості соціо-культурних парадигм
(longue durée), наприклад з точки зору арістотелівської, картезіанської або вестфальскої логік розвитку .
Як підкреслює сучасний німецький соціолог І. Шрубар, «в історії циклічно
змінюються типи світогляду та інтегративні суспільні проекти»1. У цьому сенсі
цілком адекватно накладається на загальну історію класична періодизація Пітирима Сорокіна, що виявляється в маятниковому русі суспільства між ідеаціональним (де переважають надпочуттєві духовні цінності, поклоніння певному Абсолюту) і сенситивним станами. Сучасна фаза, за П. Сорокіним, є змішаною ідеалістичною суперсистемою, коли людство знову стоїть на порозі появи нової ідеаціональної суперкультури, що нині розкривається у вигляді інтелектуальної та
інформаційної революції, поступової заміни цінностей масового індустріального
суспільства глибоко індивідуалізованою, такою, що заперечує примат матеріального, мегакультурою постмодерну, «вагітною» новою релігією майбутнього.
Австро-американський економіст Йозеф Шумпетер, французький історик
Фернан Бродель, сучасні німецькі соціологи Вернер Зомбарт і Фолькер Борншир
та ін. розглядають соціально-економічну історію як зміну ліберальних та
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соціалістичних стилів. Американські політологи Вільям Томпсон, Джордж Модельскі, Роберт Гілпін, Іммануїл Валлерстайн, Пол Кеннеді, Джошуа Голдстайн
вивчають тривалі цикли змін глобальних відносин панування, динаміка яких виражається насамперед у змінних конфігураціях центрів і периферій, причому всі
вони зійшлися у визнанні сучасного глобального лідерства США, що змінили в
цій якості іншу ліберальну державу – Велику Британію. Найчастіше соціологи і
політологи намагаються визначити глобальний вектор суспільного розвитку за
допомогою ідеально-типових – бінарних – моделей соціальної інтеграції: наприклад, громада та суспільство Фердинанда Тенніса, механічна та органічна
солідарність Еміля Дюркгейма, військова та промислова організація Герберта
Спенсера, диктатура та демократія Данкварта Ростоу, авторитаризм та ліберальна
демократія Філіпа Шміттера, Вольфганга Меркеля, Аурель Круассан та ін.
Таким чином, на думку Іллі Шрубара, формується дворівнева архітектура теорій соціальних змін, котрі, крім лінійності longue durée («історічної тривалості»), складають циклічні конфігураційні процеси2. Новий тип історичного руху вже – не лінійний або спіралевидний, як у філософсько-історичному розумінні
Нового часу (Модерну), а скоріше хвильовий або, за образним визначенням відомого італійського культуролога Вітторіо Стради, це океанічний рух, оскільки
людство перетворилося на певну подобу бурхливого океану, в який влилися
найрізноманітніші окремі потоки3.
По суті модернізація виступає не просто невід'ємною частиною глобальної багатосторонньої трансформації світу, але представляє «внутрішню суть, серцевину всієї трансформації»4. І це не просто рух від традиційного суспільства до сучасного – суспільства Сьогодення передових країн. У системі координат, де доля
Заходу, котрий розуміється як Модерність, стала долею цілого світу, узагальнюючий, універсальний критерій модернізації – розширення ступенів особистісної
свободи через формування громадянського суспільства та демократичних
суспільно-політичних структур влади.
Згідно з С.М. Ліпсетом, економічний розвиток незмінно веде до фундаментальних соціально-політичних змін, таких як урбанізація, освіта та формування
більшого середнього класу, який, врешті-решт, підтримує демократію5. Також і
згідно з модернізаційною теорією Інглхарта – Вельцеля економічний розвиток
призводить до розширення людських прав та можливостей через розвиток т.зв.
«ресурсів дії» (доступ до освіти, вищі доходи, краща професійна кваліфікація і
т.п.), що веде до більш широкої участі у суспільно-політичному житті та підвищення попиту на демократію. Формується свого роду «продемократична» поведінка, що передбачає терпимість до меншин, політичну участь, більш високі
рівні горизонтальної довіри, самовираження тощо6. Однак проблема в тому, що
без відповідного культурного зсуву, появи автономної особистості ринкові структури попросту не працюють, так само як політична демократія – без інститутів
громадянського суспільства.
Тоталітаризм в його комуністичному та нацистському варіантах можна розглядати під цим кутом зору як спроби обрядити в псевдосвященні одежі (міф раси або пролетаріату ) псевдомодернізоване суспільство, надавши йому псевдосакральності, єдиним джерелом і гарантією якої були Партія та Ідеологія7.
Втім, історичний досвід «трьох хвиль демократизації», що нараховує на сьогодні менше 200 років, поки не дає, на наш погляд, достатніх емпіричних підстав
для твердження, а дозволяє лише висунути гіпотезу про демократизацію як стовбурову тенденцію розвитку людського суспільства. При цьому важливо відзначи-
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ти, що протилежні, авторитарні тренди закладені як у західній, так і в східних
цивілізаціях, що яскраво проявилося в 20-30-ті роки ХХ століття.
Ще у 80-ті рр. ХХ ст. більшість теоретиків модернізації визнавали існування
різних форм модернізації (Д. Рюшемейер, А. Турен, Р. Інглхарт, П. Бергер,
П. Штомпка, Е. Тир’якян), в тому числі «застрявання» деяких суспільств на стадії
«часткової» модернізації, що нині характерно практично для всіх країн СНД.
У зв’язку із застосуванням транзитологічного підходу для аналізу пострадянських перетворень транзитологія постала перед потребою реформувати свої
«класичні» концепти, які розглядають транзит (перехід) лише як рух від авторитаризму до демократії, тоді як посткомуністична політична практика заперечує
подібну заданість кінцевого результату. Одним із можливих варіантів розв’язання
цього завдання стала розробка російським політологом В. Гельманом моделі «переходу з відкритим фіналом», у рамках якої встановлення консолідованої демократії є лише одним із декількох можливих варіантів розвитку перехідних
суспільств8.
У середині 1990-х років як критичне осмислення досвіду перших років трансформації з’являється неомодернізаційний підхід, представлений насамперед роботами німецького соціолога і політолога Клауса Мюллера9. Відповідно до теорії
«неомодернізму» такі інституційні структури, як демократія, закон і ринок, є
функціонально необхідними, проте вони не є історично неминучими або лінійно
обов’язковими результатами, хоча і змушують загальний вектор змін наближатися до спільних модернізаційних орієнтирів. У той же час історична та культурна
специфіка кожної країни дозволяє створювати власний модернізаційний проект.
У цьому контексті колишня радянська модернізація певною мірою визнається
альтернативною формою модернізації, а особливі випадки Китаю та ісламського
фундаменталізму становлять сучасні цілком життєздатні альтернативи ліберальній соціально-політичній модернізації. Більше того, відбуваються дискусії
про наявність особливого азіатського шляху модернізації, який не тільки
рівноцінний західному, але й визначатиме майбутнє нинішнього століття10.
З точки зору неомодернізму характерною рисою загальноєвропейського простору, вочевидь, буде конкуренція між двома принципово відмінними моделями
суспільно-політичного устрою: ліберальною та авторитарною («керованою») демократіями, що спиратимуться на різні традиції політичної культури, історичні та
культурно-релігійні традиції, притаманні відповідно західноєвропейському ядру
Євросоюзу та Росії. Причому результат цієї конкуренціїї зовсім не є цілковито детерміновим. Як вказує, наприклад, професор Тель-Авівського університету Азар
Гат: «Фактори, що обумовили тріумф демократії (особливо над її недемократичними капіталістичними супротивниками в двох світових війнах – Німеччиною та
Японією), мали більш випадковий характер, ніж прийнято вважати. Авторитарні
капіталістичні країни, прикладами яких сьгодні є Китай і Росія, можуть представляти собою життєздатний альтернативний шлях в епоху модерна, а це, в свою
чергу, передбачає, що повна перемога або майбутнє переважання ліберальної демократії аж ніяк не є неминучим сценарієм»11. Адже неефективність, яку звичайно породжують притаманні таким режимам фаворитизм та непідзвітність, могла
би бути компенсованою більш високим рівнем дисципліни в суспільстві. Тим
більше, що вивчення поведінки демократичних альянсів приводить до припущення, що демократичні режими не більш схильні до об’єднання один з одним, ніж
режими іншого типу.
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Слід звернути увагу й на той «консервативный крен», який все помітніше
відчувають суспільні системи країн євроатлантичного ареалу (характерний приклад – ужорсточення міграційної політики Великої Британії, Німеччини, Франції,
фактична відмова в ряді країн ЄС під натиском праворадикальних, націоналістичних сил від політики мультикультурності тощо).
Все це свідчить про в цілому нелінійний характер процесів, що протікають у
«світ-системі людства».
Таким чином, перехід від капіталізму до соціалізму і зворотньо, попри вдавану унікальність, убачається частиною загальноєвропейської циклічної зміни ліберальної і етатистської фаз розвитку. Крім того, з посткомуністичної модернізації
випливає зміна в конфігурації центр-периферійних відносин, за допомогою якої
країни колишнього «реального соціалізму» знову інтегрувалися або, хай і в різній
мірі, зблизилися з Заходом12.
На наш погляд, німецька школа транзитології відрізняється більш об’єктивним і нелінійним підходом порівняно з англо-американською, що, безперечно,
пов’язано зі звивистим та драматичним досвідом соціально-політичної трансформації в Німеччині. На відміну від американської школи транзитології, німецькі
вчені вельми критично оцінюють теорію раціонального вибору як основу для
політичного прогнозування. Історично це цілком зрозуміло: якщо США протягом
всього свого незалежного розвитку перебували в рамках ліберально-демократичної парадигми розвитку (що поступово поширилася на всі верстви суспільства),
то Німеччина лише за останнє сторіччя зазнала 4 принципово різних соціальних
системи, політико-аксіологічних моделі та логіки розвитку (Другий і Третій рейхи, марксистсько-ленінський соціалізм, плюралістична ліберальна демократія).
Ось чому у німецьких соціологів, істориків та політологів набагато більш критичний підхід до стійкості («живучості») заданої після краху біполярного світу моделі та логіки розвитку людства, т.зв. Pax Americana. З цією позицією перегукуються думки і ряду французьких дослідників, які вказують, що «саме поняття
західної демократії повинне зазнати змін, аби відповідати як прагненням, так і потребам всіх людських суспільств у сучасному світі, і в тому числі в Європі –
нашій рідній сім'ї»13, тим більше що навіть Франція сьогодні в авторитетному
рейтингу розвитку демократії (журнал «Economist») підпала, зокрема в контексті
жорсткої внутрішньої політики правлячої Соціалістичної партії, під визначення
«дефектної» демократії14.
Трансформація – гібридний тип організації суспільства. Його різновиди визначаються факторами політичної культури та «моральних ресурсів» («соціального капіталу»). Таким чином, в методологічному плані ключове значення при
аналізі трансформації набувають норми і моральна конструкція соціальних відносин15.
З одного боку, традиції, ціннісні установки, менталітет – це те, що визначає
успіх трансформації та модернізації в першу чергу (досить згадати модернізаційний досвід стрімко повсталих з післявоєнної розрухи Німеччини, Японії,
Південної Кореї). З іншого боку, важливо усвідомити відносність, історично скороминущий характер ментальних та ціннісних установок соціуму, на що в
суспільній думці тодішньої Росії одним із перших вказав Микола Добролюбов16.
У контексті новітньої постмодерністської парадигми набуває ваги інтерпретативний підхід до соціально-політичного стану суспільства, обумовлений
ціннісною установкою суб’єкта та соціального замовника аналізу. Як справедливо підкреслює В.М.Розумюк: «Попри постійні апеляції до «науковості», закладені
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в основу багатьох теоретичних доктрин світоглядні цінності, соціальна, політична та ідеологічна спрямованість ще до початку «дослідження» обумовлюють не
лише характер і форму поставлених питань, а й зміст відповідей на них, впливаючи на творців політики та їхніх виборців»17.
У рамках структурного підходу під посткомуністичною трансформацією або
модернізацією розуміється запровадження демократичних інститутів та макроекономічних рамок ринкового господарства. З точки зору структуралістів, «загальне у процесах трансформації – принципова популярність цілей розвитку, а саме: демократія, зростання, соціальний захист»18. Досягти цього намагаються за
допомогою запозичення або створення за західним зразком базових інститутів.
Модернізація може легко зруйнувати принципи і норми соціальності, які склалися в державі, і призвести до кризи структурного устрою, до дезінтеграції і хаосу. Тоді виникає проблема відродження моделей і принципів соціальності, які
існували до модернізації. Це демонструють багато суспільств Азії, Африки і Латинської Америки, де запроваджувані десятиліттями й століттями європейські
принципи і норми життя виявилися нежиттєстійкими, і де довелося здійснювати
«модернізацію навпаки», відроджуючи звичні соціальні інститути та норми, аби
забезпечити життєздатність суспільств (наприклад, в Болівії за правління президента Ево Морлеса – першого представника корінного населення Америки, який
керує Болівією за більш як 400 років із часів Іспанської колонізації).
У цьому контексті цивілізаційний підхід до аналізу та оцінки сучасного стану
Росії та інших пострадянськіх країн дозволяє подивитись на нього істотно глибше й об’ємніше, ніж це дозволяє соціально-економічний чи політологічний
аналіз.
У країнах традиційної цивілізації міра стану суспільства зміщена до полюса
статики. У них структура суспільства повсякденно визначає динаміку функцій,
що, відповідно, зумовлює першорядність структурного підходу до їх вивчення. У
країнах ліберальної цивілізації міра стану будь-якого суспільства зміщена до полюса динаміки, на що справедливо вказував А.С.Ахієзер19. У цих суспільствах
структура визначається функцією, прагненням знайти систему відносин, яка
підвищує ефективність відтворювальної діяльності. Цілком очевидно, що в сучасній Росії, як і в інших країнах СНД, незважаючи на значну схожість політичних інститутів західним «зразкам», існують кардинальні відмінності в їх використанні та функціонуванні, що, з усією очевидністю, піднімає роль процедурного
підходу до вивчення політичної модернізації.
Як вважають представники «актороцентріческого інституціоналізму» – сучасного німецького різновиду неоінституціоналізму – Ренате Майнц20 і Гельмут
Візенталь21, через триваючу обмеженість наших знань і навіть каналів інформації
про світ раціональність політичних акторів також є обмеженою і вони діють на
основі спрощених моделей «реального світу» (який може дещо відкритися, либонь, лише в езотеричному пізнанні «тонких пластів»). Саме у відмінностях між
такими моделями і реальністю полягають небезпеки та ризики, що позначаються
терміном «невизначеність». Це поняття стосується не лише процесу трансформації, позначаючи непередбачуваність, тимчасовість політичних інститутів та результатів політичного процесу, а й до самих умов існування та дій людини як такої. Суб'єкт політико-трансформаційного проце су не в змозі прорахувати
ймовірність витрат і вигод усіх альтернативних рішень, а отже, і визначити «оптимальний» варіант своїх дій. Звідси випливає і певний песимізм щодо прогностичних можливостей соціальних наук: спроба дати точний соціальний прогноз
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нагадує утопічні спроби пізнього «розвиненого соціалізму» автоматизувати й
спрогнозувати попит та пропозицію з боку багатогалузевої економіки та сотень
мільйонів радянських громадян і вибудувати на цій основі бездоганний народногосподарський баланс .
Процеси посткомуністичних трансформацій у колишніх радянських республіках поєднують у собі посттоталітарний та постімперський транзит. Отже,
комплексний характер пострадянського транзиту, вочевидь, слід також розглядати в контексті спільного минулого більшості країн СНД у складі Російської
імперії та Радянського Союзу, що дозволяє врахувати не лише аспекти, пов’язані
з тривалим впливом комуністичного режиму, але й значний вплив із боку
Російської імперії, наслідком якого є тісний взаємозв’язок між внутрішньою та
зовнішньою політикою новостворених держав.
Хоча структурні проблеми країн Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст.
дійсно нагадують Західну Європу в минулі сторіччя, слід чекати оригінальних,
специфічних рішень цих проблем, оскільки сучасні умови не тільки не дозволяють «повторення історії», а й надають можливість для винесення уроків з досвіду
модернізації країн «першого ешелону». А інновації в посткомуністичних країнах,
у свою чергу, також матимуть вплив на «класичний» Захід.
Отже, лише незаангажоване збалансоване застосування всіх розглянутих вище методів при усвідомленні нелінійного характеру модернізаційної динаміки
здатне вибудувати цілісну картину соціально-політичної модернізації, що вже понад чверть сторіччя триває на теренах колишнього СРСР, адекватно визначити її
тренди та найвірогідніші перспективи.
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Аналізуються процеси суспільно-політичних трансформацій в умовах глобалізації.
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Spivak Viktor. Trade unions: problems of transformation in the conditions of globalization
The processes of social and political change in the conditions of globalization. Consider
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Western Europe. The necessity of renewal, revitalization of the labor movement in transnationalization of the economy, the information society.
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communications, information society.

Декілька останніх десятиліть науковці не досягають спільної думки у визначенні глобалізації. Вона розглядається як суто технологічний процес, історичне
явище всеохоплюючого характеру, феномен, процес інтернаціоналізації світової
економіки чи продукт політики, що формується в певних політичних колах, але
без сумніву має на сучасному перехідному етапі розвитку як позитивні, так і негативні характеристики. Масштабність і темпоральність розвитку останніх спонукає до вивчення як самого явища глобалізації, так і його синергетичних складових. Водночас послаблення держави в економічній сфері, тривала глобальна
фінансово-економічна криза, зростання конкуренції в розміщенні виробництва,
що веде до погіршення екологічних і соціальних стандартів засвідчує, що наймані
працівники та профспілки зіткнулися з доволі серйозними викликами, вирішення
яких потребує їх ґрунтовного вивчення.
Проблеми реформування профспілкового руху на сучасному етапі носять комплексний, міждисциплінарний характер, тому наукові дослідження в цій галузі
мають досить широкоформатний зміст. Важливим науковим внеском у розробці
даної проблематики є праці зарубіжних і вітчизняних дослідників Алексєєва Г. П.,
Бойка В. Л., Волкова Ю. Є., Грибанова В. А., Докашенка В. М., Кисельова В. Н.,
Мовчан О. М., Міхейченко М. А., Неліпи Д. В., Семигіна Г. Ю., Тупиці О. Л. та
ін., які у своїх працях досліджують проблеми ролі та місця профспілок у сучасній
політиці, регулювання соціально-трудових відносин і питання участі профспілок
у формуванні механізму соціального партнерства в умовах ринкової економіки,
висвітлюють аспекти історичної взаємодії профспілок і політичних інститутів в
Україні та в країнах сталої демократії. Найбільш фундаментально проблеми
політичної активності профспілок розглянуто у наукових працях Цвиха В.Ф.,
який заклав основи концептуалізації відносин громадянського суспільства та
профспілок, актуалізував у вітчизняній політичній науці проблему співвідношення політичного та соціального в сутності їх функціонування.
Без належної оцінки профспілок як важливої складової громадянського
суспільства, аналізу й оцінки їх діяльності навряд чи можливо сформувати концептуальні положення парадигми майбутньої соціальної держави, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку. Слід погодитися з думкою сучасних дослідників, які вважають, що глобалізація, безумовно
трансформує соціальну державу, але не можна лише в ній вбачати причину кризових явищ. На стабільність соціальної держави впливають й інші чинники, зокрема активність профспілок, впливовість інститутів громадянського суспільства
тощо. Основними проблемами становлення вітчизняної моделі соціальної держави України є: несформованість інституціонального середовища соціального партнерства (відсутність системи демократичного контролю за створенням соціальноефективних інститутів); відсутність масового середнього класу як необхідного
елемента у розв’язанні суперечностей між працею та капіталом; розмитість ролі
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держави як соціального партнера; відсутність ініціативи знизу, розрив між організаційними рівнями «зверху» і «знизу» з причин недовіри до політичних і громадських організацій, правової незахищеності низових структур, домінування коротко строкових цілей на шкоду довго строковим у діяльності підприємств;
роз’єднаність профспілок із політичних причин, а також роз’єднаність роботодавців та ін.1 Тому актуальність обраної теми обумовлена необхідністю переосмислення ролі і місця профспілок у структурі сучасного суспільства, визначення
їх першочергових та довгострокових завдань в умовах глобальних трансформаційних змін.
Нині профспілки в Україні є найбільш масовою громадською організацією в
структурі політичної системи і налічують понад вісім мільйонів осіб. Це
найбільш численне об’єднання профспілковців у Європі. Федерація профспілок
України є членом Міжнародної конфедерації профспілок, яка об’єднує близько 20
країн світу, Європейської конфедерації, Загальної конфедерації профспілок. Зрозуміло, що організований профспілковий рух сьогодні – гарантія можливості захисту прав перед роботодавцем. Але не лише зазначені показники характеризують сучасний профспілковий рух у державі та за її межами. У зв’язку з цим, важливо, на наш погляд, відзначити декілька важливих аспектів. По-перше, відбуваються як інституційні так і функціональні зміни профспілок на національному і
наднаціональному рівнях, викликані глибинними глобальними процесами. Послаблення функцій, які могли б виконувати профспілки, призвело до того, що в
Україні вже не перше десятиліття ведеться пошук гідного місця профспілок у
суспільстві. При цьому експерти і дослідники сходяться в дуці, що вони мають
відповідати вимогам часу і стати іншими, але не дають чіткої відповіді якими. Серед іншого вважається, що важливим у нинішніх умовах є налагодження соціального діалогу в державі, соціального діалогу з органами влади, роботодавцями,
правоохоронними органами. По-друге, важливою особливістю профспілок в умовах глобалізаційного розвитку є те, що вони виражають інтереси не лише найманих робітників, а людей праці всього світу, не просто людини (робочої сили), а
особистості з усім багатством її інтелектуальних здібностей.
Профспілки – добровільна громадська організація, що об’єднує робітників,
які пов’язані спільними інтересами щодо виду їх діяльності як у виробничій, так
і в не виробничій сферах, для захисту трудових та соціально-економічних прав і
інтересів своїх членів. Вони виконують важливі для робітника, але непідсильні
для однієї людини функції: участі в колективних переговорах, відстоювання
вигідних для робітників умов праці; підготовки та підписання колективних угод;
контролю за виконанням адміністрацією умов колективної угоди та примушування її ліквідувати порушення; представництва трудящих перед адміністрацією, в
державних органах, судах та ін. Є підстави говорити про те, що профспілки
послідовно борються за реалізацію права працівників на гідну працю, відстоюють ідею вдосконалення системи оплати праці, що є вирішальним у системі
соціально-економічних відносин не тільки тому, що стосується інтересів основної
частини населення країни, але й у зв’язку з тим, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі. Головні завдання, над якими працює Федерація профспілок України – створення і збереження нових робочих місць, підвищення мінімальної заробітної плати до фактичного прожиткового мінімуму, встановлення розміру базового тарифного розряду ЄТС на законодавчо гарантованому рівні, погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам
підприємств та організацій усіх форм власності, захист життя і здоров’я
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працівників на робочому місці. Важливим стимулом для розвитку економіки
профспілки вважають повернення престижності праці, і перш за все, у сфері матеріального виробництва, збереження трудових династій, матеріального і морального заохочення людини праці. Тому не випадково тенденції зниження чисельності профспілок, послаблення їх впливу на уряд, втрата поваги у суспільстві, а
головне, невизначеність у завтрашньому дні спонукають не лише до переосмислення процесів змін, а й вироблення певних концептуальних положень щодо
місця і ролі профспілок у суспільстві, які набувають значення стратегічних. Водночас аналогічні тенденції профспілкового руху просліджуються і в країнах
Західної Європи.
Декілька останніх десятиліть профспілки Європи перебувають у стані таких,
що обороняються, відмічають західні дослідники. Як і півстоліття тому вони не
позбавлені певних джерел профспілкової могутності (структурне, об’єднуюче,
організаційне, інституційне, співробітницьке, стратегічне), але ландшафт їх
діяльності невпізнанно змінився. Свого найбільш високого соціально-економічного статусу профспілки Західної Європи досягли в контексті широкомасштабного промислового виробництва («фордизму») і підйому кейнсіанської держави загального добробуту. Тоді провідні роботодавці були «прибічниками
національного успіху», а національні уряди формували соціально-економічну
політику з безспірною самостійністю. Було очевидним, що профспілки є критично важливими дійовими особами в трикутнику системи відносин. Нині ж держави заявляють про свою нездатність протидіяти диктату глобальних економічних
сил. Великі компанії майже всюди є транснаціональними за формою власності і
стратегіями виробництва. Функції профспілок, генетично притаманні для них із
часу появи – захист прав працівників на гідні умови праці та справедливу платню, представництво найманих робітників у відносинах з державою та власниками засобів виробництва, піклування про нормативне забезпеченням трудових
відносин, уже не в повній мірі відповідають потребам розвитку сучасного
суспільства. Досить часто профспілки виявляються дезорієнтованими. Багато з
них демонструють явну невпевненість щодо власної ролі у ХХІ столітті, що викликає внутрішні конфлікти. Окремі експерти взагалі заявляють сумніви в актуальності ролі профспілок як сторони в соціально-економічних відносинах. Але
складні часи здатні стимулювати нове мислення і в такий спосіб створювати нові
можливості для розвитку. Головні труднощі полягають у тому, щоб переосмислити цілі і пріоритети профспілок і розробити нові шляхи їх досягнення2. Дійсно,
профспілкам нині слід продемонструвати, що їх місія і самобутність полягають у
будівництві кращого суспільства, переконати інших у тому, що така мета є і досяжною, і бажаною. Це передбачає наявність певного бачення активного, демократичного суспільства, але також і доказів того, що профспілки є демократичними організаціями і прибічниками демократії.
Сфера діяльності профспілок у сучасних умовах є надзвичайно широкою і багатогранною. В умовах формування цілісного світу, єдиного світового господарства просліджуються її глобальний і національний рівні. Підтвердженням першого, прикладом, є участь делегації Федерації профспілок України у роботі 50-ї сесії
Комісії соціального розвитку Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), яка
відбулася у лютому 2012 року в Нью-Йорку (США). Слід згадати, що делегація
Федерації профспілок України на чолі з її керівником Головою ФПУ Ю. М. Куликом взяла участь у роботі Комісії вперше в історії профспілкового руху України.
Участь у роботі органів ЕКОСОР стала можливою завдяки тому, що у 2009 році
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ФПУ домоглася отримання спеціального консультативного статусу при цій установі ООН. Як відомо, консультативний статус при ЕКОСОР мають лише 7
профспілкових організацій у світі. Серед них найпотужнішими та найвпливовішими є Міжнародна конфедерація профспілок, Загальна конфедерація
профспілок, Федерація незалежних профспілок Росії та Федерація профспілок
України. Основними питаннями, які розглядалися на сесії були викорінення
бідності, безробіття серед молоді та соціальна політика. Комісія провела ряд дискусій щодо здійснення ефективної політики з найбільш важливих питань соціального розвитку, враховуючи сучасні виклики, які стоять перед суспільством: глобальна економічна криза і кліматичні зміни. Серед інших важливих дискусій –
мобілізація внутрішніх та міжнародних ресурсів задля соціального розвитку,
соціальні аспекти Нового партнерства в інтересах розвитку Африки (NEPAD),
програма щодо активізації зусиль африканських країн по виведенню континенту
зі стану відсталості та ізоляції від світової спільноти.
Прикладом діяльності профспілок на національному рівні, серед іншого, може бути підписання у жовтні 2013 року, вперше за роки незалежності, Галузевої
угоди у сфері туризму України, яка може стати вагомим чинником економічного
зростання туристичної галузі. Актуальність цього документу в тому, що через його реалізацію буде здійснюватися регулювання соціально-трудових відносин, захист прав та інтересів працівників. Відповідно до Галузевої угоди роботодавці зобов’язуються своєчасно виплачувати заробітну плату, створювати нові робочі
місця, удо сконалювати систему підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, впроваджувати новітні методи роботи тощо. Робота у день
державного свята, за угодою, оплачуватиметься у подвійному розмірі. У разі
розірвання трудового договору у зв’язку зі скороченням виплачується вихідна допомога працівникові. У разі направлення працівника на навчання для підвищення
кваліфікації з відривом від роботи за ним зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Також Галузевою угодою рекомендовано туристичним
підприємствам встановлювати додаткові права, пільги та гарантії своїм працівникам. При укладанні колективних договорів не обмежуються права робітників щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності порівняно з законодавством, за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання сфери туризму та діяльності курортів3.
Навіть приведені приклади дозволяють зробити висновок про те, що
профспілки сьогодні не можуть функціонувати обмежуючись лише проблемами і
завданнями національного рівня. Значна частина проблем, на вирішення яких
спрямовують свою діяльність профспілки, мають глобальний характер, пов’язані
з глобальним світом. Помітно, що немало важливих кроків, які здійснюють
профспілки здійснюються вперше, що обумовлює складність їх прогнозування та
їх реалізацією. Але позитивний результат завжди має місце там, де профспілки
підтримують постійний і активний внутрішній діалог, ініціативу «знизу», яка
супроводжується, як правило, готовністю до дій, перетворюється в конкретні
справи.
Характерною ознакою глобалізаційного розвитку є збільшення кількості
транснаціональних корпорацій (ТНК) в Україні, які інвестують в різні сектори
економіки, створюють нові робочі місця, впроваджують нову корпоративну культуру. Нові глобальні суб’єкти відносин впливають не лише на розвиток основних
галузей народного господарства, а й на державну політику. Для української економіки поява таких нових потужних гравців та конкурентів викликала деякі побо-
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ювання щодо лояльності їх стратегій та дотримання норм права. Тому сучасні
дослідники абсолютно правомірно ставлять питання стосовно ролі профспілок у
розв’язанні трудових відносин між ТНК та працівниками, сучасних напрямків
консолідації зусиль профспілок щодо захисту прав українських робітників у
підрозділах ТНК в Україні.
Перед урядом нашої країни стає вкрай важливим питання про макроекономічну стабільність та безпеку. Звичайно, в період скорочення рівня економічного розвитку, робочих місць, уряд був задоволеним виходом ТНК на український
ринок. Власники ТНК не завжди обіцяли створити нові робочі місця, проте
зберігали ті що вже були створені. Підтримуючи попередній рівень зайнятості,
вони утримували загальний стан зайнятості в країні. Крім того, уряд був позбавлений необхідності виконувати обтяжливі для бюджету соціальні видатки – виплати по безробіттю. Але як показує практика, в умовах зростання безробіття, вимушеної неповної зайнятості, працівники використовуються нижче своїх можливостей, здібностей, знань, кваліфікації, наслідком чого є низька продуктивність
праці, збідніння навіть частини населення, яка працює. Крім працівників, які зайняті неповний робочий час і отримують відповідну заробітну плату, зайвих
працівників, які одержують повну заробітну плату, осіб, які перебувають у відпустках зі збереженням або з частковим збереженням заробітної плати, до прихованих безробітних слід віднести також тих, хто формально не має роботи, але не зареєстрований офіційно службою зайнятості. Такий процес виникає і поширюється за умов низького рівня розмірів допомоги по безробіттю, невисоких
шансів отримати роботу через державні служби зайнятості, існування можливості
одержання доходів від «нерегламентованої» (незареєстрованої) зайнятості населення.
На підприємствах ТНК поширеним явищем стали порушення соціально-економічних прав трудящих, зокрема: трудового законодавства в частині тривалості
робочого дня, режиму праці, незаконна підміна трудових договорів цивільно-правовими угодами та протиправна система штрафів; тиск зі сторони адміністрації
при створенні профспілок та веденні колективних переговорів; приховування
рівня травматизму; незаконні звільнення та ін. Єдиною потужною рушійною силою урегулювання соціальної дискримінації залишаються профспілки. Саме тому вони повинні чітко розробити кардинально нову стратегію захисту прав
робітників ТНК за умов консолідації всіх зацікавлених сторін4, яка б передбачала
об’єднання зусиль профспілок з урядом України в розв’язанні питань порушення
прав працівників на підприємствах, консолідовану діяльність всіх регіональних
та галузевих профспілок у відстоюванні прав та створення з цією метою спеціального фонду, механізми співпраці профспілок з Фондом державного майна України
та Антимонопольним комітетом України на етапі виходу ТНК на український ринок з метою встановлення гарантій дотримання національного законодавства та
національної політики у сфері зайнятості.
Неодмінним елементом стратегії профспілок на зламі тисячоліть мають стати
профспілкові комунікації, якісна співпраця із ЗМІ, уміння в інформаційному
суспільстві не лише презентувати власну діяльність, а й інформувати про хід
вирішення найактуальніших і найважливіших для працівників питань. Ніколи ще
комунікації не були такими затребуваними, як сьогодні, під тиском сучасної кризи, що руйнує життя робітників. Нове бачення профспілкового зв'язку, нове стратегічне бачення профспілкового руху, суспільне сприйняття профспілкового руху
в інформаційному суспільстві є рівнозначними і взаємопов’язаними складовими
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і профспілки, що важливо, виступають учасниками і творцями цього процесу. Не
випадково тема нового бачення профспілкових комунікацій порушується не вперше і була провідною під час форуму профспілковців на Мальті у червні 2013 року, який відбувся за участю більше 50 філій глобальної профспілки UNI з 20 країн
світу. Основна тема дискусій форуму зводиться до того, як можна підвищити
чіткість і сприйняття повідомлень робітничого руху в умовах нинішньої кризи, як
впровадити найбільш ефективні сучасні рішення для забезпечення максимальної
віддачі комунікаційним стратегіям, щоб інформувати, надихати й мобілізувати
членів профспілки.
Профспілки в Україні також не достатньо використовують існуючий медіа-ресурс для досягнення своїх цілей, не усвідомили важливість цього глобального
фактору і не скористалися його «плодами». Продовжуючи порушену вище тему
діяльності ТНК, слід відзначити, що вони могли б інформувати суспільство про
порушення останніми національного законодавства а одночасно і про результати
своєї діяльності у цьому напрямку, проводити тренінги і розповідати про ефективні засоби, механізми та інструменти боротьби з правопорушниками, більш
широко пропагувати і висвітлювати проце си соціального партнерства в
суспільстві. Важливими при цьому могли бути факти позитивної діяльності ТНК,
досвід провідних організацій у запровадженні ефективних соціальних пакетів, які
включають елементи основної і додаткової відпусток, медичного страхування
співробітників та членів їх сімей, організації підвищення кваліфікації
співробітників, відпочинку, надання пільгових кредитів тощо. Досить актуальними при цьому, на наш погляд, могли б бути теми щодо практики поповнення
профспілкових організацій молоддю, створення екологічно чистих виробництв,
забезпечення охорони довкілля, впровадження інноваційних технологій, енергозбереження, співпраці з профспілковими організаціями світу та ін.
Відродження профспілок передбачає також переосмислення значення
солідарності, оскільки в сучасних умовах все більше втрачає своє значення таке
поняття як «середньостатистичний» член профспілки. Зміна змістовного наповнення солідарності у ХХІ ст. пов’язана з необхідністю для профспілок навчитися
працювати з багатоманітністю інтересів всередині робітничого класу, як на
національному, так і на міжнародному рівні. Має сформуватися інша колективна
самосвідомість. Процес її формування неможливо нав’язати людям механічно,
він складний і суперечливий, але в кінцевому результаті має призвести, як уявляється, до уміння профспілок інтегрувати в собі багатоманітність. Ідеться про
представництво інтересів тих груп працівників, які попередньо ігнорувались чи
були не достатньо представлені (жінки, представники етнічних меншин, представники нетрадиційних форм орієнтації, працівники нестійких форм зайнятості
та ін.). Лише за умови отримання голосу у профспілках різноманітних інтересів
можна говорити про те, що вони є виразниками загальних інтересів.
Зрозуміло, що профспілки нині мають як майнові так і ідеологічні труднощі.
Досить широким є спектр рецептів оновлення профспілкового руху, але це ще
більше загострює проблему які з них обрати. Розширити спектр індивідуальних
послуг членів профспілки чи запровадити нові форми колективної солідарності,
розробити нові моделі партнерства з роботодавцями і урядом чи розвивати незалежну активність шляхом мобілізації і проведення масових кампаній. Легких і
швидких засобів, за допомогою яких профспілки змогли би повернути авторитет
і активність не існує. За будь-яким з рецептів у сучасному глобальному світі будуть як такі що виграли, так і ті що програли. Позитивним є те, що є хоча і част-
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кове, досить обережне, але ж визнання необхідності змін, перші кроки стратегічних підходів до їх вирішення. Визначальним на цьому шляху, на наш погляд,
є впевненість у власних силах, мобілізаційна здатність профспілок до формування кращої економіки і кращого суспільства для людини.
1. Хома Н.М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід: монографія / Хома Н.М. – К.: Юридична думка, 2012. – С. 499, 507. 2. Хайман Р. Профсоюзы Западной Европы: тяжелые времена, трудные решения / Р. Хайман, Р. Гамбрелл-МакКормик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/2535-profsoyuzy-z 3. В Україні вперше укладено Галузеву угоду в сфері туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.mtu.gov.ua/uk/
news/37505 html 4. Молчанова Е. Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України / Молчанова Е. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http//www.fes.kiev.ua
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Т. П. ФЕДОРЧАК

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЧЕХІЇ І МОРАВІЇ
В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ДЕРЖАВИ
Досліджено зміни, які відбулися в діяльності Комуністичної партії Чехії та Моравії з часу трансформаційних перетворень у чеській державі. Залишаючись партією з
чітко вираженою ідеологічною, світоглядною платформою, яка базується на марксистських цінностях робітничого класу, вона водночас є масовою об’єднуючою організацією – партією соціальної інтеграції. Партія має сильний стабільний і дисциплінований електорат з відносно високою ідентифікацією і рівномірною підтримкою
у всіх чеських регіонах. У ЦСЄ КПЧМ представляє собою унікальне явище. У жодній з
посткомуністичних країн не існує комуністичної партії, яка, продовжуючи традиції
своєї попередниці, практично в незмінному вигляді, відіграє настільки помітну роль у
партійно-політичній системі країни і має підтримку виборців.
Ключові слова: Чеська Республіка, Комуністична партія Чехії та Моравії, парламент, вибори, влада, демократія, ідеологія, трансформація.
Федорчак Т.П. Коммунистическая партия Чехии и Моравии в политической
жизни государства
Исследованы изменения, которые произошли в деятельности Коммунистической
партии Чехии и Моравии со времени трансформационных преобразований в чешском
государстве. Оставаясь партией с четко выраженной идеологической, мировоззренческой платформой, которая базируется на марксистских ценностях рабочего класса,
она одновременно является массовой объединяющей организацией – партией социальной интеграции. Партия имеет сильный стабильный и дисциплинированный электорат с относительно высокой идентификацией и равномерной поддержкой во всех чешских регионах. В ЦВЕ КПЧМ представляет собой уникальное явление. Нив одной из посткоммунистических стран не существует коммунистической партии, которая, продолжая традиции своей предшественницы, практически в неизменном виде, играет
столь заметную роль в партийно-политической системе страны и имеет поддержку
избирателей.
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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 working 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 postcommunist countries there is no Communist Party, which, continuing the tradition of its predecessor, 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 сучасній політичній науці відзначається, що унікальність змін, які переживають посткомуністичні країни, пов’язана з проведенням ними не одного, а відразу декількох надзвичайно важких переходів. Ще на початку 90-х рр. німецький
політолог К. Оффе першим звернув увагу на той факт, що в деяких східноєвропейських країнах відбувається «потрійна» трансформація (політична, економічна
і територіальна)1.
У загальному розвитку політичного процесу в країнах Центрально-Східної
Європи, особливий інтерес представляє – Чеська Республіка (ЧР). Трансформація
в ЧР відразу ж охопила всі сфери життєдіяльності суспільства. Починаючи з «оксамитової» революції, що відбулась 17 листопада 1989 р., і до початку 2013 р. влада незмінно перебувала в руках і відповідальності «правих» сил, яку втілювали
два політики – Вацлав Гавел і Вацлав Клаус.
На президентських виборах, які відбувались у два тури в січні 2013 р. (чехи
вперше брали участь у прямих виборах президента, раніше його обирав парламент) перемогу здобув колишній прем’єр-міністр і «лівий» соціал-демократ
Мілош Земан. А після гучного скандалу, який розгорнувся в червні 2013 р. в оточенні прем’єр-міністра Петера Нечаса і його відставки, президент М. Земан запропонував створити тимчасовий технічний уряд «спеціалістів». Він доручив
формування нового уряду Іржі Русноку, який у 2001–2002 рр. працював міністром
фінансів в уряді М. Земана.Тож ЧР зробила крен «вліво». Це актуалізує проблему
дослідження діяльності ще однієї лівої партії Чеської Республіки – Комуністичної
партії Чехії і Моравії (КПЧМ).
Більшість партій, що виникли в Чехії після революції 1989 р. (ліберальні, християнсько-демократичні, консервативні) намагалися зайняти нішу між центром і
правою частиною політичного спектра. Тим самим первісне самовизначення
партій носило, швидше всього, ідеологічний характер. Втім, усі вони виступали
за розвиток держави шляхом економічної і політичної демократії. На політичній
арені ЧР стали переважати малі партії правої орієнтації, які очікували, що
періодично змінюватимуть одна одну, приходячи до влади, а ліві (соціал-демократичні) партії не матимуть ніяких перспектив, проте час показав, що це був
політичний прорахунок2.
На останніх виборах ХХ ст., які відбулись 19–20 червня 1998 р., картиназміниласьі владні посади зайняли помірковані «ліві» сили, під керівництвом соціал-демократа М. Земана. Але «ліві» політики прийшли до управління в Чеській Рес-
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публіці не лише занадто пізно, а й започаткований ними процес управління досить сильно відрізнявся від того, який склався в регіоні.
Політологів і політичних аналітиків часто турбує питання: як таке можливо,
що в Чеській Республіцііснує потужна, нереформована комуністична партія?3
Здавалося б, у сучасній відносно стабільній і економічно самодостатній демократичній Чехії відсутній соціальний попит на політичну ідеологію, яку представляють комуністи4.
Досліджуючи цю проблему, звернемося до історії розвитку комуністичної
партії в державі. Комуністична партія Чехословаччини (КПЧ) утворилася в травні
1921 р. під впливом Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії на основі
марксистського лівого крила Чехо словацької соціал-демократичної партії
(ЧСДП), шляхом об’єднання чеських, словацьких, угорських і закарпатсько-українських комуністичних груп та організацій. Кінець XX ст. ознаменувався епохальним явищем, яке можна охарактеризувати як крах державного соціалізму, що
спричинивтрансформацію всієї політичної системи, в т.ч. перегляд ролі та місця
КПЧ у чеському суспільстві. 24 листопада 1989 р. відбувся позачерговий пленум
ЦК КПЧ, на якому у відставку були відправлені Генеральний секретар ЦК КПЧ
М. Якеш, всі члени і кандидати в члени Президії та Секретаріату ЦК КПЧ. Нове
керівництво КПЧ переглянуло питання про місце своєї партії в політичній системі, відмовилося від принципу керівної ролі КПЧ у суспільстві.
29 листопада 1989 р. Федеральні збори Чехословаччини (на той час парламент) внесли зміни у чинну Конституцію. Були скасовані ст. 4 і один з параграфів
ст. 6 Конституції про провідну роль КПЧ у суспільстві та Національному фронті.
20 грудня 1989 р. на позачерговому з’їзді КПЧ делегати прийняли«Звернення до
громадян ЧССР» і «Заклик до колишніх членів КПЧ», в яких визналипровину
КПЧ перед громадянами Чехословаччини і вибачилися за помилки 1948-1989 рр.
На з’їзді вирішилисформувати територіальну організацію комуністів Чехії та Моравії в межах КПЧ (з 1990 р. – КПЧС). У 1990 р. КПЧ трансформувалася у федерацію двох комуністичних партій – КПЧМ і КП Словаччини (КПС); у грудні
1991 р. словацькі комуністи вийшли з федерації. КПЧМ була офіційно зареєстрована 28 листопада 1990 р.5
Партія позиціонує себе як легітимний спадкоємець КПЧ та духовнийпродовжувач. Програмна мета партії – соціалізм і демократичне суспільство рівноправних громадян. Ідеологічною основою партії є марксистська теорія, а організаційні
принципи включають – колективність дій, принципи самоврядування, широку
внутріпартійну демократію. Обравши своїм гаслом «З людьми, для людей»,
партія виступає проти капіталістичного світоустрою, схиляється до моделі
соціального суспільства.
За статутом вищий партійний орган КПЧМ – з’їзд, який Центральний Комітет
КПЧМ скликає, зазвичай один раз на чотири роки. Сучасна членська база партії
– майже 70 тис. членів. Від КПЧМ відкололися і створили свої організації сили,
які прагнули реформувати її в соціал-демократичну партію та сили, які уособлюють минуле тлумачення комуністичних принципів6.
До сучасної КПЧМ важко застосувати звичне для партій такого типу визначення – ліва екстремістська партія. На нашу думку, подібна оцінка її ролі та значення була б помилковою. Сучасні чеські комуністи, як мінімум з тактичних
міркувань, не згадують про диктатуру пролетаріату чи про світову революцію.
Нині чеські комуністи швидше виступають як партія, що дотримується всіх демократичних норм і водночас відстоює ліві постулати в економічній сфері. Однак, і

Юридичні і політичні науки

405

в сфері економіки КПЧМ не пропагує тотальної націоналізаціїта повної ліквідації
приватної власності. Риторика сучасних чеських комуністів спрямована на захист
соціальної справедливості в межах чинного режиму. Боротьба з капіталізмомнабула в Чеській Республіці нових форм. Для комуністів капіталістичне зло втілилося в процеси глобалізації. Національна держава, яка відповідно до традиційної
комуністичної ідеології, мала б відмерти згідно принципів інтернаціоналізму, стала оплотом, що вимагає захисту від нападок глобалістів. «Комуністичні партії за
останні двадцять років надто націоналізувалися»7.
Необхідно наголосити, що КПЧМ – стабільна складова сучасної політичної
системи Чеської Республіки. Вона постійно долає виборчий бар’єр, маючи стійку
(11–18%) підтримку виборців, і регулярно представлена в парламенті держави.
На останніх парламентських виборах (2010 р.)найчисельнішу КПЧМ «змістила»
з третьої на четверту позицію нова права партія ТОП-09. Завдяки стабільному
електорату і членській базі комуністи зуміли зберегти свої позиції, отримавши ту
ж кількість мандатів у нижній палаті парламенту. Хоч комуністи стабільно займали третє місце на всіх попередніх парламентських виборах, вони ніколи не входили в уряд. Так, на виборах-1990 комуністи отримали 13,2%. Тоді аналітики пояснювали це «ностальгією за минулим». Втім, комуністи закріпилися в політиці: на
виборах-1992 вони здобули 14,1%, на виборах-1996 – 10,3%, у 1998 р. – 11,3%, у
2002 р. – 18,5%, у 2006 р. – 12,8%, у 2010 р. – КПЧМ набрала 11,27%8.
Якщо раніше праві партії підтримували капітал як такий, без будь-яких застережень, то сьогодні вони повсюдно виступають проти розмивання ролі національних держав у процесі глобалізації. Держава в їх розумінні має протистояти позанаціональному економічному тиску та наднаціональним інститутам. Ще один парадокс у тому, що в наші дніголовними захисниками глобалізації стали соціал-демократичні партії, які виросли, ґрунтуючись на критиці капіталу. Саме соціал-демократи – найбільші прихильники глобального капіталу й інших проявів глобалізація, зокрема ТНК9.
Перехід КПЧМ до ідеології націоналізму можна пояснити і тактичними
міркуваннями. З середини 90-х рр. XX ст. її керівництво чітко усвідомило, що в
чеському суспільстві існує значна кількість людей, які не прийняли демократичну систему і водночас не стали прихильниками радикальних лівих політичних поглядів. Після 1998 р. КПЧМ зайняла на політичній сцені місце, що належало
раніше правоекстремістськійЧеській республіканській партії (лідер Сладек).
Після цих змін, як зауважують деякі чеські політологи, про КПЧМ не можна говорити лише як про ліву партію. І хоч вона дійсно привертає до себе виборців з
більш лівимипоглядами, ніж у прихильників ЧСДП, однак серед її прихильників
чимало й тих, кому близькі погляди правого спрямування. І в цьому немає
логічної суперечності. Якщо представитиіснуючий в ЧР політичний спектр у вигляді кола, то правий і лівий сегменти в ньому є сусідами і перетинаються. Дві
ідеологічні течії схиляються до необхідності «сильної руки» і проявів ксенофобії10.
Противники чеських комуністів вважають, що демократичний політичний
істеблішмент припустився непоправної помилки, не пред’явивши їм відразу ж
після 1989 р. ультиматум: або партія вибачається перед суспільством за свою попередню діяльність і реформується, або буде заборонена. Демократи, як пише
політолог І. Пеге, обмежилися прийняттям «беззубого» закону про злочини комуністичного режиму і партія зайняла своє місце в партійно-політичній системі
ЧР. Надії на те, що її основну членську базу складають особи похилого віку, а то-
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му вплив чеських комуністів з часом буде слабшати, не виправдалися. КПЧМ є
помітним політичним суб’єктом, парламентською партією, однак, володіючи нульовим коаліційним потенціалом, жодного разу не брала участь у формуванні
уряду. Тож упродовж посткомуністичного розвитку Чеської Республіки КПЧМ не
несе відповідальності за його діяльність.
Більше того, багато партій, заявляючи про своє непримиренне ставлення до
КПЧМ, співпрацюють з чеськими комуністами на комунальному рівні. Як опозиційна партія, КПЧМ залучає на свій бік не лише лівих і правих радикалів, а й
усіх тих, хто невдоволений сучасною політичною елітою країни.
Політичний прагматизм представників демократичної еліти часто полягає в
тому, що на словах вони виступають з антикомуністичних позицій, а на ділі в конкретних питаннях не цураються звернутися за підтримкою до комуністів. Так,
наприклад, коли йдеться про вибори складу керівних органів чеського парламенту11.
У регіоні Центрально-Східної Європи КПЧМ представляє собою унікальне
явище. У жодній з посткомуністичних країн не існує комуністичної партії, яка,
продовжуючи традиції своєї попередниці практично в незмінному вигляді,
відіграє настільки помітну роль у партійно-політичній системі країни і користується підтримкою виборців. Сучасні комуністи в Угорщині, Польщі чи, наприклад, у Словенії взяли на озброєння ідеологію і стратегію реформаторських груп,
що виникли всередині марксистських комуністичних партій.Вже на початку 90-х
рр. XX ст. їм вдалося трансформувати свої партії і перетворити їх на масові партії,
які наближаються за своїм характером до західноєвропейських соціалістичнихчи
соціал-демократичних.
Натомість у Чеській Республіці процес вбудовування компартії в нову демократичну політичну систему мав цілий ряд відмінностей. По-перше, КПЧ, переживши партійні чистки після 1968 р., продовжувала залишатися до кінця 80-х рр.
XX ст. ортодоксальною комуністичною партією. Не можна заперечувати, що в 90хрр.робилися певні спроби її реформування та перетворення в демократичну ліву
політичну організацію. Втім, вони не мали успіху. Причини цього явища чеські
дослідникивбачають у нездатності керівництва партії реформувати її та й у
відсутності серед членів партії великого бажання підтримати такі реформи.
«Сучасна КПЧМ являє собою специфічну метаморфозу комуністичної машини, модифікована ідеологія якої, разом з тим, забезпечує тісний зв’язок з комуністичною спадщиною і використовує для мобілізації виборців класово зафарбовану, соціально-популістську і етнонаціональну стратегію»12.
Від усіх комуністичних партій регіону, що трансформувалися, КПЧМ
відрізняє більш високий ступінь підтримки виборців та акумуляції протестного
потенціалу. За період з 1989 р. чеським комуністам не вдалося здійснити свій внесок у справу трансформації чеського суспільства головним чином тому, що еліти
решти політичних партій сприймають КПЧМ як суб’єкт, що загрожує демократичному характеру системи, як позасистемну опозицію, яка не може бути
рівноцінним партнером при утворенні урядових коаліцій. Втім, відносно останнього твердження в ЧР немає єдиної думки.
Результати опитування, проведеного Інститутом вивчення громадської думки
в грудні 1999 р., показали, що кожний другий опитаний (53%) не згоден з відмовою деяких політиків співпрацювати з КПЧМ у вирішенні суспільних проблем.Правильним таке ставлення вважають 38% респондентів. Противники
діалогу з комуністами на перше місце в своїх претензіях до цієї партії ставили її
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минуле (42%), 15% характеризували її як екстремістську, стільки ж відмовили їй
у довірі. Ще 14% респондентів вказали, що в партії не було проведено змін і вона, як і раніше, така, яка була при соціалізмі. Майже кожний десятий наголосив,
що діалог з комуністами немає сенсу. Прихильники діалогу найчастіше пригадували демократичний принцип необхідності взаємодії з кожним політичним
суб’єктом (30%). Вони також вказували, що КПЧМ – парламентська партія, 23%
підкреслювало, що у неї є багато прихильників, і вона має значні успіхи на виборах. Крім того, 12% опитаних вважали, що КПЧМ – така ж партія, як і всі інші13.
Внутрішній розвиток КПЧМ, включаючи негативне рішення референдуму
про виключення з її назви означення «комуністична», зовсім не наблизило її до
соціал-демократичної платформи, до того, щоб вона стала конструктивною, реформаторською некомуністичною лівою силою. Тож вона втратила електоральну
привабливість для певної частини ліво налаштованих виборців, звільнивши місце
на лівоцентристських позиціях для іншого системного політичного суб’єкта. У
чеському суспільстві таким політичним суб’єктом стала автентична соціальна демократія. Не випадково, як вказує Д. Кунштат, що саме на початок 1993 р. припадає зростання популярності ЧСДП. Тоді в керівництві КПЧМ перемогли неоконсерватори на чолі з М. Гребенчіком, які заблокували процес «соціал-демократизації»14.
У 1992-1996 рр. КПЧМ з клеймом партії «людей старого режиму» і, всупереч
триваючій внутрішній диференціації, швидше зуміла зберегти своїх постійних
прихильників, ніж придбати нових. Цей період є також часом її внутрішньої консолідації та закріплення на політичній сцені. Наступний період – 1996–2002 рр.
можна назвати часом врівноваження сил, коли голоси виборців, віддані за ліві
партії, зрівнялися за чисельністю з голосами тих, хто підтримував правих. Вибори 2002 р. засвідчили зростання симпатій до лівих партій. Серйозним чинником
реструктуризації партійного ландшафту стала криза ліберальної політики, зумовлена труднощами економічного розвитку в 1996–1997 рр. Восени 1997 р. розпалася права урядова коаліція. Це була першаластівка, яка засвідчила, щополітичні
інститути втрачають довіру.
Легітимність режиму ЧР, заснованого на вільних виборах, перестала компенсувати в очах громадськості важкі соціальні наслідки, проведеної ним трансформації. Відчутно зростав контраст між швидкістю демократизації і відставанням
від цього процесу формування успішного й ефективного ринкового господарства.
Настрої загальної віри в краще майбутнє швидко охопила ерозія, яка зломила«транс формаційний ентузіазм», приписуваний радикальним ре формам і
політичним елітам, що їх проводили15. Програма економічної трансформації почала загрожувати не тільки основним життєвим інтересам окремих груп, а й самому їх існуванню (службовці державних установ, підприємств, кооператори тощо).Виникла загроза гідному існуванню багатьох сімей, які не ідентифікували себе з минулим комуністичним режимом.
Для пояснення успіхів КПЧМ цей соціально-економічний вимір є найбільш
значимим. У суспільстві ЧР, як і в інших транзитивних країнах, в 90-х рр. спостерігався очевидний перехід від оцінок характеру системної трансформації, з точки зору цінностей (правильно/неправильно), до оцінок з точки зору інтересів
(вигідно/невигідно для мене і для таких же людей, як я).
Ряд чеських соціологів вже з початку 90-х рр., як вказує Д. Кунштат, звернули
увагу на протиріччя між т.зв. соціалістичною ментальністю і вільною атмосферою ліберальної демократії та ринкової економіки. Більше свободи (в основному
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в сфері економіки) мало своїм наслідком менше рівності в результатах, більше
особистого ризику і відповідальності за власну долю, зумовлювало складності
вибору. Все це викликало ностальгію за«добрими, старими часами»16. Ця
соціалістична ментальність найглибше корениться в первинних групах, особливо
в домогосподарствах, які стикаються з економічними труднощами і не можуть
повністю адаптуватися до ринкового середовища.Перша фаза трансформації також сприяла появі категорії тих, хто пристосувався до нових правил способом,
який не міг вважатися доказом успіху в житті, а відповідав кримінальним нормам.
Порушення чи ігнорування недосконалих законів збільшувало делегімітизацію
майнових відмінностей, і не могло бути сприйняте як зразок успіху та справедливого перерозподілу майна.
Деякі групові інтереси, похідні від сприйняття рівня життя, соціального забезпечення групи, положення в статусній ієрархії тощо, як і раніше визначалися
відповідно до зразків старої системи, її інститутів і типової етатистської соціальної структури. В умовах радикальних системних змін ці інтереси стали основою
для формування соціальної бази політичних інструментів, які захищають збереження старої системи чи її частини (особливо у сфері державного управління економікою). Для цілого ряду значних за величиною суспільних груп, особливо для
людей з початковою освітою і внаслідок цього з обмеженими можливостями
знайти гідне місце на ринку праці, результати реформ несли в собі загрозу самому їх існуванню і «не підйомнуважкість», яка викликала бажання відмовитися від
свободи, щоб знову знайти відчуття безпеки, позбутися від невпевненості в завтрашньому дні, які є невід’ємною складовою частиною свободи»17.
Популярність КПЧМ помітно зросла після виборів 1998 р., коли серед лівих
сил виявилося і отримало свій розвиток протиріччя, яке Д. Кунштат визначив наступним чином: політика еліт проти групових інтересів18. Некомуністична ліва
сила, тобто ЧСДП, була поставлена перед вибором: чи отримати народну
підтримку, чи продовжити трансформацію суспільства.
Соціальна демократія, що зміцнювала свої позиції, в тому числі і внаслідок
ізоляції КПЧМ, прийняла рішення продовжити реформаторський курс, дуже
болісний для більшої частини ліво орієнтованих виборців. Відчуження лівих еліт
від власного електорату послабило їх політичну підтримку і сприяло послідовному пошуку альтернативи на виборах в лоні неокомуністичної соціальної демагогії. Д. Кунштат припускає, що КПЧМ саме тоді стала (незважаючи на
відсутність харизматичного вождя) центром тяжіння для колишніх виборців
інших лівих і радикальних правих політичних суб’єктів, що втратили підтримку
виборців. До неї також частково перейшли голоси, які зазвичай отримували на виборах чеські соціал-демократи.
Недавні успіхи КПЧМ на виборах зумовлені також і цілком очевидними причинами. Партія має в своєму розпорядженні сильний дисциплінований і
стабільний електорат з відносно високою «світоглядною» ідентифікацією і
відносно рівномірною підтримкою у всіх чеських регіонах. Особливо багато прихильників у КПЧМ на півночі Чехії і Моравії. Партія чеських комуністів має
міцну, стабільну і розгалужену інфраструктуру, безконкурентну мережу первинних організацій, фінансову незалежність, масову членську базу. КПЧМ безперечно займає автентичне місце в структурі конфліктних соціальних ліній, які склалися в чеському суспільстві після 1989 р.19
Приблизно з другої половини 90-х рр. у Чехії доволі сильно проявляється
вплив соціального розшарування на електоральну поведінку населення. Однак, не
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лише соціально-класові причини сприяють утриманню КПЧМ зазвичай на третьому місці за популярністю серед електорату. Чималу роль у цьому відіграє також
«політична спадковість». Встановлено, що на вибір виборців значною мірою
впливає сім’я в цілому і приклад батьків, зокрема.
Отже, за оцінками ряду чеських дослідників, КПЧМ є, з одного боку, партією
з чітко вираженою ідеологічною, світоглядною платформою, яка базується на
марксистських цінностях робітничого класу, а з іншого – масовою об’єднуючою
організацією – партією соціальної інтеграції.КПЧМ часто характеризують як позасистемну опозиційну партію, недемократичну за своєю природою, яка загрожує
існуванню чинного режиму. Вказаніположення – основа вимог про її політичну
ізоляцію і навіть про заборону діяльності. Ці спроби неодноразово робили, починаючи з 1990 р.,продовжуються вони й нині, попри те, що поки не мали успіху. У
відповідь на чергову кампанію, спрямовану проти КПЧМ, що розгорнулася взимку 2011–2012 рр., Міністерство внутрішніх справ і юстиції не рекомендувало уряду висувати пропозицію про скасування діяльності КПЧМ. Фахівці з боротьби з
екстремізмом прийшли до єдиної думки про те, що не можна обмежувати дії
політичної партії, якщо вона не загрожує демократичній системі, правам і свободам громадян.
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ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВПРОВА ДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ
Розглядається полісуб’єктність гендерної політики. Базовим принципом для гендерних перетворень має стати принцип цілісності. Гендерна складова має пронизувати весь політичний процес, а не бути лише додатковим пунктом, позаяк гендерні відносини відображаються у владних відносинах й визначають політичні можливості
жінок і чоловіків.
Ключові слова: гендерна політика, гендерна рівність, політичні інститути,
суб’єкти політики.
Ярош О.Б. Институциональная модель внедрения гендерной политики на местном уровне в Украине
Рассматривается полисубъектность гендерной политики. Базовым принципом для
гендерных преобразований должен стать принцип целостности. Гендерная составляющая должна пронизывать весь политический процесс, а не быть лишь дополнительным пунктом, поскольку гендерные отношения отражаются во властных отношениях и определяют политические возможности женщин и мужчин.
Ключевые слова: гендерная политика, гендерное равенство, политические институты, субъекты политики.
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 legislation and practice often represent different realities. The basic principle for gender transformation 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.

Утвердження гендерної політики має мега-, макро-, мезо- й мікрорівні. Мегарівень – це міжнародні інституції, які розробили механізми впровадження
рівності прав і можливостей жінок і чоловіків. Україна як член ООН прийняла на
себе зобов’язання виконувати всі ратифіковані нею міжнародні угоди щодо забезпечення прав людини та впроваджувати конвенції, які є частиною вітчизняного
законодавства. Обов’язкову гендерну складову мають у своїй діяльності Рада
Європи, Європейський Союз, ОБСЄ та ін. Практика застосування міжнародноправових актів залежить від конкретних кроків, котрі робить та чи інша держава
як суб’єкт політики на шляху досягнення гендерної рівності. Макрорівень –
нацiональні інститути, які завжди є багатогранними i специфічними, залежно вiд
конкретної ситуацiї у кожнiй країні. Ці механізми змінюються залежно вiд часу,
традицій, можливостей суспільства і волі політичної влади. Мезорівень – місцеві
інститути забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Мікрорівень – це утвердження гендерної культури та свідомості на індивідуальному
рівні.
© ЯРОШ Оксана Богданівна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри
політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
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Україна розпочала розбудову власних національних і місцевих механізмів із
утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків із середини 90-х
років ХХ ст. Ми можемо розглядати мезорівень гендерної політики лише крізь
призму загальнонаціонального в силу унітарності України. Місцеві механізми забезпечення гендерної рівності в Україні зображені на рис.1.

Рис. 1. Місцеві механізми забезпечення гендерної рівності в Україні до
2010 р.
Центральні та місцеві органи влади в Україні. Із 1996 р. розпочався процес створення державних структур. Відтоді створено Міністерство у справах сім’ї
та молоді, яке в 1999 р. реорганізовано в Державний комітет у справах сім’ї та молоді, у складі якого існувало Управління у справах жінок. При Комітеті діяли консультативно-дорадчі органи: Координаційна рада жінок та Гендерна рада. Саме
ця структура, хоча вона часто реорганізувалась, була координатором впровадження гендерної рівності в Україні до грудня 2010 р. Указом Президента України
№ 389/2011 від 6 квітня 2011 р. координатором утвердження гендерної рівності
стало Міністерство соціальної політики України. Відповідно до статті 11 Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з ме-
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тою своєчасного та ефективного реагування на скарги та звернення громадян за
фактами дискримінації за ознакою статі Міністерство соціальної політики видало наказ №345 від 8 червня 2012 р. про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі.
У державній політиці складовою її реалізації стали державні програми. Постановою Кабінету Міністрів України (№ 1834 від 27 грудня 2006 р.) «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 року» затверджено зобов’язання та відповідальність
державних структур щодо виконання завдань першої Державної програми, серед
яких зазначені їх основні функції. 26 вересня 2013 р. у прийнята нова Державна
програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до
2016 р., яка передбачає запровадження комплексного підходу у забезпеченні
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Гендерна чутливість має
бути принципом як цієї спеціалізованої, так званої, ґендерної програми, так і всіх
інших. Вони мають містити гендерний складник. Зміни, які плануються, мають
враховувати існуюче становище жінок і чоловіків, не погіршуючи можливостей
якоїсь із статей, сприяти встановленню гендерного балансу в суспільстві.
Законодавець статтею 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків» вводить обов’язковість гендерної експертизи,
якій підлягають усі проекти нормативно-правових актів, а її висновок є обов’язковою складовою частиною пакета документів, які подаються до розгляду. Порядок проведення гендерно-правової експертизи визначає Кабінет Міністрів України. Ця норма Міністерством юстиції України виконується, про що є публічний
звіт і періодично інформується в ЗМІ. Але проблемою залишається здійснення
гендерно-правової експертизи на обласному рівні.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. У Законі «Про
рівні права та можливості жінок та чоловіків України» у Ст. 9 «Повноваження
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначені функції вітчизняного
омбудсмена, який здійснює контроль за додержанням прав та свобод людини і
громадянина, за дотриманням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі; у щорічній доповіді
висвітлює питання дотримання рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. 15
квітня 2008 р. прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» . Зокрема, Статтю 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» доповнено
пунктом 13 про здійснення контролю за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Омбудсмен (його апарат – близько 100 осіб) не справляється із тим обсягом
звернень, які до нього надходять. За результатами офіційного звіту Уповноваженого з прав людини України, на кожного працівника його структури припадає по
шість заяв у день. Це величезне навантаження. Тому запровадження інституції
спеціалізованого омбудсмена в Україні – на часі. Створення служби Контролера
або Омбудсмена з рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в Україні може
стати поступом у просуванні гендерної рівності й у виконанні норм Закону.
Світові приклади, зокрема, Швеції, Литви, Іспанії доводять їх ефективність. Варто б звернутись не лише до практики запровадження спеціалізованих уповноважених з прав людини, але й створення регіональних. Регіональне представництво
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини створено у Львові,
Дніпропетровську та Автономній Республіці Крим, що є позитивним процесом.
Дорадчо-консультативні органи з утвердження гендерної політики. За результатами звітів управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту обласних державних
адміністрацій обласні координаційні ради з гендерних питань від 2007 р. створені
й діють у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській,
Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. При
Київській міській державній адміністрації й районних у м. Києві державних адміністраціях утворено консультативно-дорадчі органи та експертні робочі групи.
Ефективна гендерна політика можлива лише за умови координованої та чіткої
співпраці органів влади з громадськістю. Регіональні ради мають різні назви.
Найчастіше – це координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку й протидії торгівлі людьми. Регіональні ради мають різні назви. Ефективність їхньої діяльності залежить від політичної волі голів і членів
цих рад. Їх створення є позитивним моментом сучасного розвитку, але постає дві
проблеми: наскільки готові самі НГО бути конструктивними і наскільки органи
влади хочуть їх почути. На обласному рівні доречно запровадити досвід
функціонування експертної ради з питань недопущення всіх форм дискримінації
за ознакою статі, що створена наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та
спорту № 4374 від 16 грудня 2009 р. Вона виправдовує сенс її запровадження. Упровадження гендерної рівності залежить від ефективного адміністрування, а це на
сьогодні є великою проблемою.
Радники з гендерних проблем. Із 2007 р. в Україні розпочався процес призначення радників керівників з гендерних питань в областях. Згідно зі ст.12 «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування», органи виконавчої влади можуть
призначати радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків. Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи» ще у 2004 р., схвалені Постановою Верховної Ради України
від 29 червня 2004 р. N 1904-IV, уже містили рекомендацію центральним органам
виконавчої влади (у межах своєї компетенції) запровадити інститут радників із
гендерних питань у відповідних галузях. Указ Президента України від 26.07.2005
р. № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 р.» започаткували цей процес.
Радники з гендерних питань за період 2007–2010 рр. були призначені у 18 областях. В обласних державних адміністраціях цей процес відбувався краще,
згідно із нормою закону й програми. У місцевому самоврядуванні все залежить
від політичної волі місцевого органу влади. У Законі сказано, що за рішенням
відповідної місцевої ради в складі виконавчого органу відповідної ради може визначатись уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків. За каденції місцевих рад 2006–2010 рр. було лише два радника з гендерних питань у міських голів м. Полтави і м. Кременчука.
На 2010 р. радники з гендерних питань були при Прем’єр-міністрові України,
Міністрові у справах сім’ї, молоді та спорту, міністрові оборони, голові Держав-
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ного комітету телебачення та радіомовлення, при головах обласних державних
адміністрацій у 18 областях України, а саме: Вінницькій, Волинській, Донецькій,
Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській,
Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській,
Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській1. За період 2007–2010 рр. спостерігається плинність кадрів за теж, оскільки на початку 2010 р. відбулася зміна
голів облдержадміністрацій, що призвело до зміни кадрового складу радників, а
інколи й до ліквідації радників із гендерних питань як таких. Громадське обговорення щодо статусу радника й обмін досвідом чинних радників напрацювали низку пропозицій і рекомендацій. Найбільш дискусійною виявилося позиція щодо
того, який радник буде більш ефективним: на громадських засадах чи штатний
працівник. І та, й інша позиція заслуговує на увагу. Перевагою радника на громадських засадах є його незалежність від керівника, хоча наявна відсутність
чітких зобов’язань і вимог. Перевагою штатного працівника є його більше
технічне забезпечення та, ймовірно, краща результативність, хоча менша
ініціативність і більша залежність. Консенсусною позицією стала та, що стосується кваліфікації особи радника. Те, що він/вона має знати гендерну методологію, володіти технічними засобами, мати досвід діяльності у сфері сімейної та
гендерної політики не викликає заперечень. Але важливою, на нашу думку, стала
наступна: радник повинен бути обраний на конкурсних засадах. Лише тоді можна сподіватись на висококваліфіковану особу, оскільки тільки тоді вона може
якісно забезпечити такі функції: надання консультацій керівнику з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; співпраця з уповноваженим органом із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; участь у діяльності міжвідомчих консультативно-дорадчих органів з гендерної рівності, ініціювання й участь у підготовці аналітичних доповідей, доповідних записок, заяв, рекомендацій із зазначеної проблематики. внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з утвердження гендерної
рівності; координація діяльності гендерного центру.
Важливим у діяльності радника є проведення особистого прийому, розгляд
скарг та звернень громадян з питань дискримінації за ознакою статі. Можемо
звернутися до кращого зарубіжного досвіду, зокрема шведського. У Швеції роботодавець з чисельністю працівників більше десяти має затвердити план дій з упровадження гендерної рівності. Перевіряє наявність і визначає відповідність цих
планів закону Швеції про рівність статей, умови трудової діяльності жінок та чоловіків омбудсмен із гендерної рівності й професійні спілки. Кожне міністерство
у Швеції має, крім відповідального міністра, також координатора з гендерних питань, на якого покладається завдання з координування роботи в міністерстві, такої як упровадження плану дій щодо гендерної рівності. Координатори з гендерних питань з усіх міністерств збираються на регулярні зустрічі, проведення яких
ініціює та на яких головує Міністр у справах гендерної рівності й інтеграції.
Гендерні ресурсні та освітні центри. Гендерні центри – це ресурс для гендерних перетворень. Саме на них покладається завдання надання кваліфікованої
допомоги щодо збору інформаційної бази даних: статистики, гендерних експертів, бібліо- та фільмотеки. У 17 областях станом на 2010 р. створено 21 гендерний центр, а саме: у Вінницькій (2), Волинській, Дніпропетровській, Житомирській (2), Закарпатській (2), Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській (2), Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій2. Створення й функціонування цих
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центрів – це часто заслуга міжнародних організацій, зокрема ПРООН або вони
функціонують ся на базі громадських організацій.
Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту розроблено й направлено до
регіональних управлінь у справах сім’ї та молоді й міністерств проект постанови
КМУ «Про затвердження Типового положення про гендерний центр», який упродовж 2009 р. розглядався всіма структурами влади та на останньому етапі був
відхилений Мінюстом. В усіх структурах виконавчої влади України розпочато
формування інституційних механізмів упровадження гендерної рівності, продовжується розбудова мережі гендерних ресурсних центрів у регіонах, об’єднань
громадян, підвищується рівень зацікавленості у громадськості до вирішення гендерних питань. Створені як пілотні, в низці обласних центрів (Луганській,
Харківській, Житомирській) гендерні ресурсні центри. Наприклад, Луганський
обласний центр отримав від обласного бюджету на 2006–2010 рр. – 1,5 млн грн.
Це найвищий фінансовий показник по Україні.
Гендерні портрети та гендерна статистика. Необхідним елементом, засобом для реалізації гендерної політики є гендерні портрети як відправний етап гендерних перетворень. Упровадження гендерної рівності має починатись із опису та
збору всієї інформації, пов’язаної з цією проблематикою. Гендерні портрети мають стати основою для розробки регіональної гендерної політики. Кожна область
мала різні можливості для їх підготовки, різних суб’єктів виконання та різні
принципи. Зокрема, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій областях такі видання з’явилися лише завдяки міжнародним проектам. У Волинській
області застосовано підхід, коли у «Гендерний портрет Волинської області»
увійшла не лише статистика, а й аналітичні матеріали, публікації ЗМІ, довідкова
інформація, надана державними структурами та органами місцевого самоврядування. Гендерний портрет Сумської області подає соціально-демографічні показники розвитку області, аналіз представництва жінок і чоловіків, соціально-економічне становище жінок та чоловіків, соціологічне опитування (оцінку населенням області власної поінформованості з гендерних питань та висвітлення гендерної проблематики)3. Цікавим є гендерний портрет, підготовлений у Чернівецькому регіоні4. Це видання підготовлене експертною групою, створеною при
Чернівецькій обласній державній адміністрації, згідно з розпорядженням № 515р від 25.08.2009 р. Рішення органу влади йшло від врахування звернення першого форуму жінок Буковини 16 квітня 2008 р., де в одному із пунктів зазначено:
«Удосконалити форми та методи ведення гендерної статистики, що дасть можливість через накопичення статистичних даних у сфері гендерної рівності, виявити проблемні галузі, оцінити динаміку гендерних перетворень, створити гендерний портрет Чернівецької області». Цінність цього видання полягає у тому, що застосовано метод картування на основі гендерної статистики. Регіональне гендерне портретування має стати основою для складання обласних програм з утвердження гендерної рівності.
Раз на два роки Державний комітет статистики видає статистичні збірники
«Жінки і чоловіки в Україні», у якому подаються окремі показники в становищі
жінок та чоловіків. Ці показники знаходять своє відображення в різних виданнях,
серед яких – демографічний збірник «Населення України», статистичні збірники – «Міграція населення України», «Розподіл постійного населення України за
статтю і віком», «Праця України», «Економічна активність населення України».
Гендерна статистика має велике значення для гендерних перетворень, оскільки
усі суб’єкти реалізації гендерної політики мають мати доступ до даних, дифе-
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ренційованих за статю для планування та реалізації гендерної політики, оскільки
без об’єктивної картини гендерних проблем і реальної ситуації в країні не можна
планувати й реалізовувати жодної результативної програми.
Громадські об’єднання. Саме те, якою мірою громадські організації звертаються до гендерної тематики з’ясовується гострота цієї проблеми у суспільстві.
Вивільнення жінок від домашньої роботи, розподіл сімейних обов’язків, представленість на рівні прийняття рішень, змінить статус жінок у суспільстві. З іншого боку розвиток батьківської відповідальності у вихованні дітей, прийняття
жінки як рівного партнера у всіх видах суспільної діяльності змінить самих чоловіків, а значить ситуацію з гендерною рівністю. Просвітницька робота, надання практичної допомоги, проведення інформаційних кампаній – це основні види
діяльності громадських об’єднань.
Громадські організації, які займаються вирішенням гендерних проблем
поділяються на жіночі, чоловічі, феміністичні, гендерні, гендерно орієнтовані:
жіночі НДО (близько 1500); чоловічі НДО (близько 10); феміністичні НДО(близько 40); гендерні НДО (близько 30); гендерно орієнтовані НДО (близько 70).
Якісна просвітницька діяльність, розуміння суспільством гендерних проблем
здатне посилити вплив громадських організацій та призвести до позитивних зрушень. Бо громадські об’єднання та експерти мають великий потенціал й можуть
мати суттєвий вплив на хід демократичних перетворень. Розвиток громадських
об’єднань гендерної спрямованості може бути у мережевій стратегії.
Міжнародні донорські структури. Величезну, а інколи й визначальну роль у
гендерних перетвореннях в Україні відіграють міжнародні структури. У 2007 р.,
наприклад у рамках приєднання до Паризької декларації, Україна висловила побажання країнам-донорам щодо надання державі міжнародної технічної допомоги та започаткування низки проектів у сфері прав людини й гендерної рівності.
Відповідно до Паризької декларації, в Україні створено спеціальну урядово-донорську групу, яка мала розробити загальну стратегію та концепцію отримання
технічної допомоги українськими органами влади. Координація у наданні міжнародної технічної допомоги відбувається постійно і містить гендерний компонент.
Найбільш потужна й спеціалізована у сфері гендерної тематики була Програма
рівних можливостей та прав жінок в Україні (15.09.2008 – 15.12.2011), спільний
проект Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної
співпраці та розвитку (SIDA) та Програми розвитку ООН. Також грантові конкурси з гендерної тематики проводять ООН-Жінки, Фонд розвитку демократії Посольства США в Україні, Канадський фонд місцевих ініціатив Посольства Канади в Україні, Посольство Фінляндії в Україні, Міжнародний фонд «Відродження»,
Фонд Ф. Еберта (ФРН) і Е. Бьолля (ФРН) та ін.
Україна, як суб’єкт міжнародного права, включена у світовий політичний процес від 1990-х років, що зумовило фази реалізації політики гендерної рівності:
1) зародження національних механізмів з утвердження гендерної рівності
(1993–2002 рр.); 2) інституціоналізація гендерної політики (2003–2009 рр.);
3) спад активності (2010–2012 рр.); 4) поміркована активізація (з 2012 р.). Інституційна модель впровадження гендерної рівності є полісуб’єктною й потребує
інституційної оптимізації. Актуальним залишається прийняття місцевих програм
із впровадження гендерної рівності, активізація координаційно-дорадчих органів,
інституціоналізація радників керівників з гендерних питань, розвиток інституту
жіночого політичного лідерства, мережева діяльність громадських об’єднань гендерної спрямованості та ін. Перспективним є створення гендерних експертних
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груп – колективних органів для розробки ініціатив у вирішенні гендерних проблем, розгляду скарг і звернень громадян. Вітчизняна практика свідчить про
конфлікт інтересів і неузгодженість дій між органами державними влади і органами місцевого самоврядування. Останні через брак ресурсів, плинність кадрів,
низький рівень політичної культури є найслабшою ланкою в утвердженні гендерної рівності. У основу інституційної модель варто покласти принцип цілісності,
що проявляються у запровадженні злагодженої системи інституцій, структур та
гендерно уповноважених осіб.
1. Альтернативний звіт про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації проти жінок. Всеукраїнська НУО «Жіночий Консорціум» [за ред.
О. Ярош]. – К.: ЖКУ, 2008. – С. 17. 2. Проміжна доповідь щодо виконання станом на
2010 рік рекомендацій, отриманих Україною під час проходження у 2008 році універсального періодичного огляду у рамках Ради ООН з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим до ступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/48233.htm
3. Гендерний портрет Сумської області : аналітичне дослідження / [за заг. ред. Н. Світайло, В. Павленка, А. Костенко]. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 146 с. 4. Гендерний портрет Чернівецької області. – Чернівці: ПП Глібка О. В., 2009. – 172 с.
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РЕФОРМА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ДАНІЇ
Структурна реформа 2007 року в Данії передбачала радикальні зміни на місцевому
та регіональному рівнях, які мали неоднозначний вплив на діяльність органів самоврядування. На особливу увагу заслуговує стратегія її реалізації, до якої вдався уряд меншості.
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Береза А.В. Реформа регионального управления в Дании
Структурная реформа 2007 года в Дании предусматривала радикальные изменения
на местном и региональном уровнях, имевшие неоднозначное влияние на деятельность
органов самоуправления. Особенного внимания заслуживает стратегия ее реализации,
к которой прибегло правительство меньшинства.
Ключевые слова: регион, реформа, местное самоуправление, оппозиция, демократия.
Bereza Anatolij. Reform of regional government in Denmark
Structural reform of 2007 in Denmark involved the radical changes on local and regional 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.
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На початку ХХ ст. Данія прийняла амбіційний план реформи системи управління на регіональному та місцевому рівнях, що отримав назву «Структурна
реформа», яку Дж. Блом-Хансен охаракетирзував як напівдобровільну1.
Реформи регіонального рівня управління уже здійснювалися у 1970-х роках
як частина комплексної реформи місцевого самоврядування. Пізніше періодично
© БЕРЕЗА Анатолій Валентинович – доктор політичних наук
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виникали дискусії щодо ліквідації регіонального рівня, органи влади якого було
досить важко переконати уряд та населення у необхідності свого існування. Одна
із спроб реорганізації регіонів була здійснена у 1990-х роках щодо столичного
регіону Копенгаген, однак вона не виправдала сподівань, які на неї покладалися.
Поворотним пунктом стали вибори до парламенту 2001 року. За їх результатами Ліберальна та Консервативна партії утворили уряд меншості, який періодично отримував підтримку з боку правої Датської народної партії. Комплексна програма реформи регіонального та місцевого рівнів не згадувалася в ході виборчої
кампанії і навіть не була включена до програми дій нового уряду. Пройшов майже рік, поки уряд частково під впливом з боку жвавих дискусій у ЗМІ літом 2002
року вирішив підготувати проект реформи місцевого самоврядування – так звану
Білу книгу, яка була опублікована у січні 2004 року2.
У ній пропонувалося шість різних моделей адміністративно-територіального
устрою країни та поділу повноважень між різними рівнями управління. Її автори
робили висновок, що у державі налічується надмірна кількість муніципалітетів та
провінцій, які не мають фінансової та професійної спроможності покращити
якість послуг, що надаються населенню, та забезпечити більш широкі можливості
для споживачів послуг, які створюють великі муніципалітети. Крім того, підтримка навіть існуючого рівня послуг в багатьох сферах потребує збільшення витрат,
враховуючи неоптимальний розмір муніципалітетів.
Пакет документів, необхідних для здійснення реформи, був підготовлений
літом 2004 році і прийнятий у вигляді 50 нормативно-правових актів парламентом
у 2005 році. Реформою ліквідувалися колишні 16 амтів, замість яких створювалося 5 нових регіонів. Вони втратили практично усі функції старих провінцій, за винятком охорони здоров’я, що складає близько 90% бюджету регіону. Право колишніх графств збирати податки не було надано регіонам. Їх фінансування
здійснюється в основному за рахунок грантів з державного бюджету, з яких лише
незначна частка припадає на муніципальні гранти. Також було реформовано
політичну систему регіону. Новим регіонам заборони створювати постійно діючі
комітети (за винятком виконавчого комітету). Зміни на регіональному рівні також
супроводжувалися процесом укрупнення муніципалітетів та переглядом повноважень і компетенцій різних рівнів державного управління.
Основні характеристики реформи регіонального рівня полягали у наступному.
Розмір новостворених регіонів чітко не визначався, що допускало значні диспропорції. У результаті Північна Ютландія нараховує 600 тис. а столичний регіон Копенгаген – 1 млн. 600 тис. мешканців. Регіони виявилися позбавлені значної частки повноважень, що належала їх попередникам – провінціям. Вони були повернуті державі або ж передані муніципалітетам. Основним завданням, яке покладається на регіони і на яке вони витрачають 90% свого бюджету, є надання послуг
у сфері охорони здоров’я. Крім того вони відповідальні за регіональний розвиток
та соціальну і психіатричну допомогу3. Більше того, у сферах де регіони та
муніципалітети несуть спільну відповідальність, у випадку виникнення суперечностей між двома рівнями управління саме за муніципалітетом закріплено право
останнього слова4. Згідно Закону про регіони5, їх позбавлено права створювати
постійні комітети. Проте, регіони можуть призначати дорадчі або тимчасові
комітети для вирішення конкретних проблем. Тобто, вони не можуть створювати
власні демократичні інститути.
Регіонам значно обмежили повноваження у сфері фінансування. Згідно Закону про фінансування регіонів6 замість трьох рівнів оподаткування (національний,
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провінційний та муніципальний) залишено лише два – національний та муніципальний. Тобто регіони позбавлено права встановлювати і стягувати податки, що
змушує їх покладатися виключно на гранти з державного бюджету та надходження від муніципалітетів. Ці гранти виділяються для кожного з регіонів для реалізації завдань, які визначаються парламентом, і до яких регіональні депутати не
можуть вносити жодних змін. Це, в свою чергу, має негативний вплив на довіру
до них з боку громадян. Оскільки регіональна влада не відповідає за фінансування, а змушена лише виконувати чужі вказівки, то виборцям досить складно визначити, хто є відповідальним за стан справ.
Регіони

Муніципалітети

Адміністративно-територіальна одиниця

5 (14 до 2007 року): сто98 (271 до 2007 року)
лична область, Зеландія,
Північна Ютландія, Центральна Ютландія, Південна
Данія

Повноваження

Охорона здоров’я,
регіональний розвиток,
соціальна та психіатрична
допомога

Лише повноваження,
визначені відповідним
законом
Джерела фінансування
Управлінська структура

Так

Більшість соціальних послуг (освіта, турбота про
престарілих, охорона
оточуючого середовища,
культурна сфера тощо)
Ні

Державні та муніципальні
гранти

Податки, державні гранти

Визначена законом

На власний розсуд (вимагається лише функціонування фінансового комітету та
ще одного постійного)

На особливу увагу заслуговує стратегія, яку обрав датський уряд для впровадження реформи. Відсутність надійної підтримки у парламенті змусила його вдатися до часткового приховування та маніпулювання інформацією в ході її підготовки. Так, після оприлюднення Білої книги міністр внутрішніх справ,
відповідальний за реформу, кілька разів зустрічався з представниками опозиції,
намагаючись їх переконати у необхідності прийняття урядової позиції, однак конкретної інформації про суть і напрямки планованих змін не надавав.
Водночас міністр почав інтенсивні переговори з двома урядовими партіями,
Датською народною партією та Національною асоціацією місцевої влади, які велися за закритими дверима. Участь Датської народної партії свідчила про намагання уряду ще на ранніх етапах реформи заручитися необхідною кількістю голосів у парламенті ще до старту офіційного обговорення реформи. Тому коли у
квітні 2004 року, всього через три місяці після публікації Білої книги, уряд передав до парламенту повний пакет документів7, це стало неприємною несподіванкою для опозиційних партій та Союзу рад амтів.
До останнього тримаючи у таємниці плани щодо реформи регіонального і
місцевого самоврядування уряду вдалося значно обмежити можливості її против-
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ників щодо формування єдиного фронту. Провінції, над якими нависла загроза
ліквідації, могли покладатися лише на Соціал-демократичну партію, лідери якої
виступили проти радикального обмеження компетенції органів влади регіонального рівня, хоча погоджувалися з необхідністю скоротити їх кількість8. Очікувалося, що за допомогою соціал-демократів вдалося б узгодити компромісний
варіант. Слід зазначити, що для Данії традиційним є домінування двох основних
партій на регіональному та місцевому рівнях: лібералів та соціал-демократів. Так,
після виборів 2001 року із 270 мерів 218 були членами Ліберальної або Соціал-демократичної партій (причому більшість з них були лібералами)9. Очевидно, що
будь-які масштабні реформи у сфері публічного управління були результатом узгоджених позицій лібералів і соціал-демократів, але не у випадку структурної реформи 2007 року.
Уряд та опозиційні партії провели два раунди переговорів, які завершилися
безрезультатно. Зрозуміло, що уряд був зацікавлений у підтримці реформи з боку
соціал-демократів, але ціна їх згоди виявилася занадто високою. Уряд уже заручився підтримкою Датської народної партії, що гарантувало йому необхідну
кількість голосів, тому навіть відмова соціал-демократів підтримати реформу не
змогла б її заблокувати. Тим не менше, для задоволення вимог соціал-демократів
уряд погодився добавити регіонам деякі повноваження (наприклад, регіонального розвитку) та зберегти за ними право встановлювати місцеві податки (внески
для муніципалітетів, які становили близько 10% бюджету регіону). Проте законом
встановлювалося обмеження на максимальну ставку, а муніципалітети отримали
право заблокувати підняття ставки 2/3 голосів у раді регіону. У підсумку соціалдемократи підтримали 28 з 50 нормативно-правових актів, необхідних для впровадження реформи.
Продумана стратегія здійснювалася не лише щодо законодавчого органу, а й
об’єктів реформи – муніципалітетів та провінцій. Так уряду вдалося внести розкол між двома впливовими організаціями, що представляли їх інтереси.
Варто відзначити, що між центром та органами влади на регіональному та
місцевому рівнях Данії існують сильні зв’язки. Одним з механізмів, який їх забезпечує, є дві організації, що об’єднують представників відповідних рівнів влади і
відіграють важливу роль на національній політичній арені, що змушує уряд проводити з ними регулярні консультації. Це Національна асоціація місцевої влади
(НАМВ, Kommunernes Landsforening), членами якої є всі муніципалітети, та Союз рад амтів (ACC; Amtsra dsforeningen), який після 2007 року змінив назву на
Національну асоціацію датських регіонів (НАДР, Danske Regioner) та представляє
інтереси регіонального рівня управління. Основним завданням НАМВ є захист
інтересів муніципалітетів по відношенню до держави, а її основними функціями
є: допомога муніципалітетам в їх роботі; відстоювання спільних і загальних інтересів муніципалітетів, що входять до неї; сприяння міжмуніципальній кооперації.
У якості союзника урядом була обрана НАМВ, заради чого до проекту реформи була внесена поправка, згідно з якою конкретне завдання, що входило до компетенції органів місцевого самоврядування, повинно виконуватися на одному і
тому ж рівні у всій країні10. Ця поступка мала критичне значення для Копенгагену, який мав особливий статус, виконуючи одночасно функції провінції та
муніципалітету11. Відповідно, місцева влада Копенгагену відстоювала ідею максимальної передачі повноважень провінції на рівень муніципалітету. Таким чином столичне місто стало прихильником моделі сильного муніципалітету, підтримуючи позицію НАМВ та уряду.
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Структурна реформа, здійснена у Данії в 2007 році мала неоднозначні
наслідки. Якщо її позитивний вплив на діяльність укрупнених органів місцевого
самоврядування не викликає сумнів, то різке обмеження компетенції самоврядних органів на регіональному рівні негативно вплинула на їх демократичний характер. Досвід Данії також свідчить, що на окремих етапах здійснення реформи
має сенс обмеження доступу до інформації, узгодження ключових питань з ключовими гравцями за закритими дверима, що, в свою чергу, перешкоджає концентрації зусиль противників змін. Тому навіть уряд меншості цілком спроможний
провести пакет законопроектів через парламент та реалізувати реформу, не дивлячись на можливий спротив з боку опозиційних партій та політичних акторів.
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КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН:
АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
Досліджується консолідація як політичний феномен; аналізуються основні теоретичні положення досліджень вітчизняних та зарубіжних консолідологів. Автор робить висновок: для поліетнічних суспільств, розколотих за ознакою етнічної, мовної,
культурної належності, демократичної альтернативи консолідації немає. Для подолання етнополітичного розколу, деконсолідації суспільства, Україна потребує якнайшвидшого напрацювання політики консолідації як невід’ємної складової етнонаціональної політики держави.
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Ключові слова: консолідологія, етнокультурний розкол, етнокультурна консолідація.
Витман К.Н. Консолидация как политический феномен: актуальность для Украины
Исследуется консолидация как политический феномен; анализируются основные
теоретические положения исследований отечественных и зарубежных консолидологов. Автор делает вывод: для полиэтнических обществ, расколотых по признаку этнической, языковой, культурной принадлежности, демократической альтернативы консолидации нет. Для преодоления этнополитического раскола, деконсолидации общества, Украина нуждается в скорейшей разработке политики консолидации как неотъемлемой составляющей этнонациональной политики государства.
Ключевые слова: консолидология, консолидация, этнокультурный раскол.
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, linguistic, 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 українських дослідників не виникає сумнівів щодо того, що українське
поліетнічне суспільство належить до розколотих суспільств за ознакою етнічної,
мовної, культурної, цивілізаційної належності. Це підтверджують і соціологічні
опитування – щодо більшості етнокультурних та пов’язаних з ними питань
відповіді українських ре спондентів розподіляються приблизно порівну. Це
підтверджує також громадянська активність українців, пов’язана з обстоюванням
власного бачення зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної інтеграції України. Після саміту Східного партнерства у Вільнюсі (листопад 2013), на якому
Україна вирішила відтермінувати підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом,
українці вийшли на вулиці, щоб взяти участь у мітингах. Частина з них проводилася на підтримку якнайшвидшої євроінтеграції, інша частина – вимагала захисту національного виробника, орієнтованого на російський ринок, покращення
стосунків з Росією та вступу до Митного союзу в межах СНД.
Етнокультурний, етнополітичний розкол України та її поліетнічного
суспільства стає дедалі серйознішим викликом етнополітичній безпеці держави.
Що свідчить про необхідність впровадження політики консолідації в межах етнонаціональної політики України. Варто погодитися з І. Кресіною та В. Явір щодо
твердження про те, що саме «консолідація етнокультурно неоднорідних компонентів на основі громадянської належності та інших ідейних, політичних та культурних констант, здатних об’єднати поліетнічне українське суспільство в згуртовану політичну націю, – тамуватиме внутрішні конфлікти та тенденції розколу,
що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню національної безпеки та збереженню
територіальної цілісності України»1. Незважаючи на те, що Україна належить до
етнічно, мовно, культурно, регіонально та політично розколотих держав, активного застосування світового досвіду консолідації етнокультурно неоднорідних
суспільств в етнонаціональній політиці України не спостерігається.
Згідно з теорією російського консолідолога, К. Агеєвої, ускладнюють процес
консолідації суспільства такі чинники як низький соціально-економічний рівень
розвитку соціуму; наявність націоналістичних проявів, ксенофобії; несформова-
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не громадянське суспільство; недостатня ефективність правового регулювання
міжетнічних стосунків2. Всі ці характеристики певною мірою притаманні і українському суспільству. Тому Г. Луцишин подає ці ж самі чинники, але в контексті
дослідження національної консолідації3, наполягаючи на тому, що національна
політика у вирішенні проблем національної консолідації має бути комплексною
та системною і базуватися на ефективних і дієвих політичних рішеннях. Пошук
моделей національної інтеграції, консолідації та активізації цього процесу є
однією з основних тем публікацій української дослідниці.
О. Дергачов у своїх працях також визнає, що Україна має серйозні проблеми
з досягненням консолідованості, пов’язані з особливостями становлення української державності і незавершеністю цього процесу. Ці проблеми – так само,
як і ускладнення процесів демократизації, підживлюються внаслідок небезпечних
вад національного розвитку за умов незалежності. Вчений переконаний, що історична інерція обумовлює складне переплетення внутрішніх і зовнішніх чинників,
що впливають на перспективи демократичного транзиту і національного відродження4.
Сучасні теорії та визначення національної консолідації мають певні недоліки,
тому представлена вище теоретико-методологічна база, на нашу думку, досі не
стала відправною точкою змін в практичній етнонаціональній політиці. Річ у тому, що дослідники, здебільшого, одночасно оперують одним і тим же терміном
для позначення двох явищ – безпосередньо національної консолідації – «націєоб’єднавчого процесу, спрямованого на зміцнення та об’єднання етнонаціональних груп, які утворюють націю» (Г. Луцишин) та консолідації суспільства в широкому сенсі, яку вони у своїх працях також йменують національною консолідацію. Така підміна понять вносить плутанину в категоріальний апарат етнополітичної науки, ускладнює напрацювання практичних механізмів консолідації
в межах етнонаціональної політики, тому має бути усунена.
Ця особливість дослідження консолідації у вітчизняній науці має кілька передумов. По-перше, вона пояснюється складністю та багатовимірністю явища консолідації – політологи багатьох напрямків мають труднощі з концептуалізацією
феномену. Як зазначає В. Стоєцький, незважаючи на поширеність поняття «консолідація» в політологічних дисциплінах, концептуалізація явища суттєво ускладнюється термінологічною невизначеністю та багатоманітністю трактувань.
Зважаючи на відсутність систематизованої теоретико-методологічної основи для
дослідження етнокультурної консолідації, дослідник відштовхується від розуміння консолідації в суміжних політологічних дисциплінах, присвячених демократії, етнічній та національній консолідації та пропонує виокремлювати етнополітичну складову консолідології5. По-друге, незавершеністю процесу націєтворення в Україні, саме тому питання національної консолідації залишається
настільки актуальним для етнонаціональної політики України. По-третє, намаганням розширити горизонти досліджуваного явища та адаптувати чинний категоріальний апарат до нових викликів та умов в сучасному глобалізованому світі,
що змінюється.
Характерно, що такої підміни понять, яка заважає виокремленню та категоризації консолідації суспільства, не спостерігається в російській політичній науці.
Там консолідація суспільства не ототожнюється і не підмінюється національною
консолідацією. Наприклад, К. Агєєва визначає консолідацію суспільства як
об’єднання громадян держави, що ґрунтується на внутрішній (ментальній,
ціннісній) згоді з приводу розуміння нагальних загально значимих проблем та
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цілей, пов’язаних з їх вирішенням6. Наслідком процесу консолідації суспільства
мають стати позитивні зміни в політико-владних та суспільних структурах, розвиток країни та суспільства. Дослідниця переконана, що консолідуватися можуть
члени суспільства з різною етнічною, конфесійною належністю, різним соціальним, культурним становищем, результативна діяльність яких може бути спрямована як на підтримку чинної політичної системи, так на її трансформацію.
В окремих дослідженнях поняття консолідації позбувається означення
«етнічна», «національна» і набуває ознак політичного феномена. Подібне розуміння консолідації частіше зустрічається у західній етнополітологів. Зокрема, Р.
Сунто, досліджуючи проце си консолідації та національного будівництва в
поліетнічному суспільстві Маврикію, подає широке розуміння етнічної консолідації7. Його теорія консолідації має наукову цінність для української етнонаціональної політики, виходячи з паралелей, які можна провести між двома такими несхожими, на перший погляд, державами. Маврикій характеризується
помітніше вираженими, ніж в Україні, етнічними, мовними, релігійними та культурними лініями розколу. Етнічний склад острівної країни різноманітний і може
бути розмежований досить умовно: більшість становлять індуси – 68%, креоли –
27%, китайці – 3%, франко-маврикійці – 2%. Усі ці групи мають неоднорідний
етнічний склад і, в свою чергу, розподіляються на стійкі підгрупи. Важливу роль
у державі також відіграє релігійна ідентичність. Громадяни надають перевагу
етнічній або релігійній ідентичності перед національною, ідентифікуючи себе в
першу чергу як індусів/китайців або мусульман/ християн, а вже потім як маврикійців.
Звідси автор робить висновок про те, що «процес консолідації маврикійської
нації не було завершено. Окремі спроби сформувати маврикійську ідентичність
не були досить успішними»8. Однак високий рівень толерантності, взаєморозуміння, соціальної взаємодії чотирьох найбільших спільнот – індуської, християнської, мусульманської та китайської – став основою формування маврикійської
політичної нації, члени якої в майбутньому стануть носіями маврикійської ідентичності незалежно від етнічної або релігійної належності. Аналізуючи перешкоди консолідації та національному будівництву (етнічну напруженість в
поліетнічному маврикійському суспільстві), дослідник доходить висновку, що
для успішного завершення консолідації жодна етнічна або релігійна спільнота не
повинна почуватися маргіналізованою або витісненою за межі соціально-економічного, культурного та етнополітичного розвитку держави.
Хоча Р. Сунто не дає власного визначення, аналіз його теорії дає змогу зробити висновок, що під консолідацією мається на увазі згуртування всіх етнічних,
культурних, релігійних спільнот поліетнічного суспільства в політичну маврикійську націю, об’єднану спільними цілями, інтересами та вектором розвитку.
Вчений стверджує, що головною ідеєю консолідації маврикійського суспільства є
мета – створення спільної платформи зі спільними цінностями, в межах якої представники різних груп зможуть співпрацювати, взаємодіяти та працювати на благо соціально-економічного розвитку країни, в якій кожен матиме відчуття належності до маврикійської нації.
Багатовимірність консолідації підтверджують напрацювання російського консолідолога, М. Варфоломеєва, який стверджує, що вивчення якнайширшого розуміння проце су консолідації в сучасній Росії дозволило йому виявити
невідповідність багатьох параметрів її розвитку умовам та механізмам системи
багаторівневої інтеграції (політичної консолідації, внутрішньоелітної кон-
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солідації, консолідації
Дослідник робить висновок, що Росія знаходиться тільки на початку шляху до багаторівневої консолідації.
Застосовуючи всі ці теорії до українських етнонаціональних реалій, зробимо
припущення, що домінуватиме у консолідації суспільства та форма, яка є найактуальнішою або найефективнішою в контексті загальної консолідації, підвищення згуртованості суспільства. Саме на неї політикам потрібно найбільше звертати увагу. Наприклад, для України не надто актуальною є релігійна консолідація
через відокремленість держави від релігії, вільний розвиток багатьох конфесій та
невисоку роль релігійного чинника в політичному та соціально-економічному
житті держави, тому на цей вид консолідації не варто ставити, намагаючись досягнути максимального рівня консолідованості українського суспільства. Однак
для держав ісламського світу саме релігійна консолідація здатна максимально
ефективно згуртувати суспільство навколо національних інтересів – захисту традиційних цінностей, культурного обличчя абощо. Україні необхідно напрацьовувати інші цінності.
Судячи з практики та наукових досліджень, можемо зробити висновок, що,
окрім спільних ознак, консолідація в широкому розумінні має й індивідуальні
внутрішні риси, що залежать від викликів, які стоять перед політикою держави. В
цьому контексті особливо показовими є процеси консолідації, що відбуваються в
азійській частині пострадянського простору. М. Олкот стверджує, що для Центральної Азії (Туркменістану, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану) актуальним завданням залишається формування національної ідентичності,
тобто продовження процесу національної консолідації10. Цей регіон характеризується складною поліетнічною структурою та етнотериторіальними конфліктами. В попередніх працях було доведено, що труднощі національно-державного
будівництва в Центральній Азії обумовлені необ’єктивним розмежуванням кордонів держав. Сформовані в радянський період історії, політичні кордони
азійських держав багато в чому не відповідали етнічному розселенню в регіоні11.
Саме тому цим країнам після здобуття незалежності довелося дуже багато уваги
приділити процесу національного будівництва та формування націй, досі далекому від завершення.
Окремим державам це взагалі не вдалося – в Таджикистані у зв’язку з домінуванням регіоналізму та племінної ідентичності вибухнула громадянська війна
1992–1997 років, яка мала характер збройного етнорегіонального конфлікту за
владу. Наслідком війни став фактичний розпад держави на етнокультурні регіони,
населені субетнічними групами таджиків, а також іншими нетаджицькими етносами, що мали власну субкультуру. Як стверджує Д. Лінч, посилення регіоналізму
на економічному та політичному рівні стало головною перешкодою національної
консолідації таджицької нації. Національна свідомість виявилася набагато слабшою від локальних етнокультурних ідентичностей12. Громадянська війна в Таджикистані спричинила поляризацію та розкол таджицького суспільства, який
країні доводиться долати багато років поспіль.
Як слушно зауважує К. Агєєва, ре альною перешкодою консолідації
суспільства часто є не лише зміст, а й методи, установки, за допомогою яких
відбувається загальнонаціональна та регіональна етнонаціональна політика, неузгодженість дій державних та місцевих органів влади13. Тому злагоджена робота
основних політичних суб’єктів (поки що неможлива в умовах перманентного протистояння влади та опозиції в Україні) стає реальною, необхідною умовою консолідації суспільства в процесі не часткової, змушеної, а реальної взаємодії на ос-
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нові базових інтересів України задля вирішення стратегічних завдань, що принесуть користь кожному члену поліетнічного українського суспільства.
Саме тому дослідниця підкреслює, що консолідація суспільства в історичних
та сучасних умовах була і залишається головним соціально-політичним завданням суспільства, владних структур та політичної системи будь-якої держави.
Вирішення цього завдання залежить від теоретичного осмислення феномену консолідації та об’єднання зусиль органів влади та всіх громадян держави для досягнення і реалізації спільних цілей, обстоювання національних інтересів. Для цього у суспільстві мають бути сформовані політичні умови та фактори консолідації.
Особливо це актуально для України на сучасному етапі розвитку, адже деконсолідованість суспільства та етнокультурні суперечності суттєво гальмують розвиток держави.
Деконсолідація поглиблює відмінності між складовими і унеможливлює їх
злагоджене функціонування в межах однієї соціально-політичної системи.
Відмінності між елементами, задані певними об’єктивними факторами, підсилюються внутрішніми суперечностями, втручанням ззовні – вони розбалансовують
систему, призводять до її руйнування як єдиного цілого. Запобігти дезінтеграції
системи можна шляхом нівелювання, згладжування відмінностей, винесення їх за
дужки політичної, суспільної взаємодії (скажімо, в сферу культурного багатоманіття, яке зобов’язуються поважати всі) та згуртування навколо значущих для
всіх елементів системи символів, цінностей, цілей та ідей. Можливий також
варіант згуртування елементів соціальної системи навколо зовнішньої загрози.
Але для України такий шлях нейтралізації чинників деконсолідації не найкращий, беручи до уваги високий рівень конфліктності внутрішньої взаємодії.
Поліетнічне суспільство передбачає щоденну взаємодію представників нації,
національних меншин та етнічних груп, яка може набувати конфліктного забарвлення. Представникам різних етносів набагато складніше знайти спільну мову
між собою, ніж в межах одного етносу. Гармонізація міжетнічної взаємодії вимагає виваженої етнонаціональної політики держави, заснованої на таких цінностях, як консолідація суспільства, толерантність та повага до багатокультурності,
самобутності, міжетнічний діалог. Без цих складових неможливе підтримання
міжетнічних відносин на етнополітично стабільному рівні, що забезпечують впорядковане функціонування поліетнічного соціуму.
В консолідології явище консолідації вивчають також через призму технологічного підходу, в якому процес консолідації розглядається як результат використання політичними елітами певних політтехнологій. Наприклад, в Росії на
офіційному рівні під консолідацією розуміється процес об’єднання суспільства і
держави навколо спільних цінностей та цілей для спільних ефективних дій.
Російський дослідник В. Лєвашов у своїх працях шукає відповідь на питання, чи
можливо здійснити це стратегічне завдання у сучасній Росії і доходить висновку
про те, що згуртування, консолідація зусиль суспільства та держави передбачає
чітке усвідомлення механізмів мотивації дій суб’єктів соціополітичних відносин
та цілеспрямовану діяльність політичних еліт14. В Україні спостерігається дещо
відмінна ситуація. Політична консолідація еліт навколо інтенсифікації процесів
консолідації суспільства помітна лише на рівні офіційних заяв політиків. На практиці ж більшість з них вдається до політичних технологій деконсолідації
суспільства як таких, що приносять швидкі політичні дивіденди, на відміну від
довгострокової вигоди консолідації, яка згодом позитивно позначиться на розвитку держави та соціально-економічної сфери.
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Попри труднощі, пов’язані з консолідацією поліетнічних суспільств, розколотих за ознакою етнічної, мовної, культурної, цивілізаційної належності, демократичних альтернатив консолідації (згуртуванню членів суспільства, інтеграції на
основі спільних інтересів та цілей задля досягнення спільної мети – міжетнічної
згоди, добробуту, процвітання) немає. Етнополітичний розкол, деконсолідація
поліетнічного суспільства перетворюється на головний виклик етнополітичній
безпеці України. Задля його подолання Україна потребує якнайшвидшого напрацювання політики консолідації як невід’ємного елементу етнонаціональної
політики держави.
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on the basis of public service broadcasting public radio and television. An attempt to highlight specific recommendations for reform of the TV system based on international experience.
Key words: social media, public broadcasting, political dependence, power, commercialization, information policy.

Готовність створення суспільного телерадіомовлення має визріти у самому
суспільстві, що вимагає тривалого часу. Не дивлячись на величезну кількість законодавчих актів, які регулюють інформаційну сферу в Україні, ситуація в середовищі медіа залишається достатньо напруженою. Наприклад, протягом останніх
15 років було прийнято понад 11 законодавчих актів щодо змін і поправок до Закону «Про телебачення і радіомовлення України» (1994 р.), в останній редакції
якого, складеного з урахуванням рекомендацій Ради Європи, введено поняття
«суспільного телебачення і радіомовлення».
В цілому, можемо констатувати, що в Україні нині відсутні головні передумови для стабільного і ефективного функціонування громадського мовлення, а саме:
плюралізм ЗМІ; правове регулювання діяльності громадських ЗМІ; економічна
незалежність органів громадського мовлення. Тому на етапі запровадження в Україні проектів громадського мовлення доцільними можуть стати такі кроки:
– аналіз можливостей запозичення закордонного досвіду, адже, як, бачимо, наприклад, з практики Чеської Республіки, моделі законодавств західноєвропейських країн не завжди є прийнятними в країнах Східної Європи)1];
– заборона надмірного втягування ЗМІ у політичний процес та перетворення
їх з інструменту демократії на інструмент політики (приміром, у Франції цю проблему вирішили шляхом заборони передвиборчої реклами на телебаченні, за винятком дискусії між претендентами на посаду президента)2;
– дослідження додаткових можливостей забезпечення фінансової незалежності громадських ЗМІ;
– детальна розробка закону, який би регламентував визначення, гарантії діяльності, механізми і джерела фінансування, незалежність діяльності й необхідні переваги громадських ЗМІ перед комерційними.
Дослідники І. Кліменко і Р. Павленко вважають, що якщо заява на реєстрацію
телекомпанії подаватиметься відповідно до нижченаведеної класифікації, а органом, що здійснює реєстрацію буде громадський орган, виведений за межі держорганів і такий, що контролює джерела фінансування з правом приймати рішення
про передачу справи до суду чи закриття видання, тоді таке законодавче регулю-
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вання стане запорукою переваги громадським ЗМІ використовувати громадські
джерела фінансування3.
Нижче представлена класифікація телекомпаній за схемою І. Кліменко та
Р. Павленко:
1. Громадські телекомпанії: повинні засновуватися особами, які безпосередньо в них займаються журналістикою. Фінансування за рахунок абонентських
внесків, реклами, бюджетних дотацій (приклад Франції: щоб забезпечити
порівняно низькі ціни на газети і зекономити гроші видавців, уряд виділяє на розвиток розповсюдження преси суттєві бюджети).
2. Телекомпанії державних органів і органів самоуправління: засновуються
для оприлюднення офіційних документів і повідомлень. Фінансування за рахунок
абонентських внесків, розповсюдження в роздріб і з відповідних державних органів.
3. Партійне телебачення: фінансування за рахунок партійної каси, абонентських внесків і реклами.
4. Приватні студії: фінансування здійснюють засновники за рахунок прибутків
від реклами, в тому числі політичної.
5. Рекламні телеканали: видають в ефір лише рекламні передачі і комерційну
інформацію. Політична реклама в них заборонена.
Зрештою, важливим є становлення громадянського суспільства як запоруки
дієвого функціонування в Україні громадських рухів, на зразок британських журналістських профспілок, що є важливим для діяльності громадських ЗМІ4.
У розробленій Держкомтелерадіо Концепції розвитку державного телебачення і радіомовлення на 2005-2009 рр., було зазначено, що аудіовізуальні ЗМІ державної форми власності у найближчій перспективі мають набути статусу громадських (суспільних), тобто державних за формою власності і громадських
(суспільних) за формою контролю5. Особливо суперечливим є становище
Національної телекомпанії України, яка відповідно до свого статуту є державним
підприємством, а згідно із чинним законодавством, системою фінансування і
звітності досі залишається бюджетною установою.
Зміна економічного статусу з бюджетної установи на статус установи некомерційного господарювання, яка отримує бюджетні кошти як плату за надані послуги, дасть змогу значно підвищити ефективність використання коштів, які надходитимуть з різних джерел, вирішувати питання розвитку матеріально-технічної
бази.
До стримуючих факторів належить і відсутність повноцінних місцевих мереж
мовлення майже у половини державних обласних і регіональних телерадіокомпаній. Державні мовники не мають можливості доносити інформацію до населення своїх регіонів загальнонаціональними каналами, створеними за державні кошти, отже, стає нагально необхідним розбудовувати місцеві мережі.
Розглянемо альтернативні рішення у реформуванні системи державних
аудіовізуальних ЗМІ. Європейський досвід розвитку телерадіоінформаційної сфери значною мірою співпадає з національним.
Розвитком державних (суспільних) телеканалів таких, як «Бі-Бі-Сі» та «Дойче Веле», які контролює громадськість, опікується суспільство шляхом бюджетного фінансування та громадяни країни шляхом сплати щомісячних абонентських
внесків6. Але, на відміну від наших реалій, творчий, виробничо-технічний і
фінансовий потенціал некомерційного телебачення у Європі, а також його авторитет у суспільстві є значно вищим, ніж у приватних телерадіокорпорацій.
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Держкомтелерадіо у Концепції розвитку державного телебачення розглядає
кілька варіантів реформування системи державних, у тому числі обласних, телекомпаній:
Варіант 1. Приватизація державних каналів із наступною модернізацією їх матеріально-технічної та технологічної бази. У цьому випадку держава, знімаючи з
себе відповідальність за стан державного телебачення, втрачає навіть той незначний інформаційний ресурс, яким володіє сьогодні. Вважаємо, що приватизація
державних каналів віддалить ре алізацію стратегічного наміру розбудови
суспільного мовлення. Крім того, знаходження добросовісного інвестора, який
був би зацікавлений у розвитку приватизованих компаній як самостійних
суб’єктів інформаційних відносин нині є проблемою. Це пояснюється тим, що телерадіоінформаційний ринок в Україні перевантажений надмірною кількістю
суб’єктів (на даний час ліцензії мають понад 1200 телерадіоорганізацій). Навряд
чи діючі медіа-холдинги будуть зацікавлені у появі ще 30 нових претендентів на
розподіл рекламного ринку, тому ймовірніше за усе, приватизовані державні компанії стануть філіями вже діючих потужних телерадіоструктур і втратять свою самостійну роль.
Варіант 2. Державні телерадіокомпанії залишаються у державній власності.
Утворюється кілька державних акціонерних компаній (ДАК) із стовідсотковим
пакетом акцій, що перебувають у власності держави. Технічне переоснащення
здійснюється за державні кошти. Після цього приймаються відповідні нормативно-правові акти щодо усуспільнення державних аудіовізуальних ЗМІ.
Створюючи майбутню модель громадських аудіовізуальних ЗМІ України,
найбільш прийнятним вбачається розділити медіа на три головні блоки. Перший
блок – система державних телерадіоорганізацій, які утримуються і функціонують
за рахунок бюджетних коштів для забезпечення інтересів держави. До них належать ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», створена на виконання доручення Президента України від 12 квітня 2000 р. №114/397, ДТРК «Культура» та обласні і регіональні державні телерадіокомпанії.
Вони переходять у статус установ некомерційного господарювання ДАК
«Всесвітня служба "УТР», ДАК «Культура», ДАК «Регіональне телерадіомовлення України» із 100-% пакетом акцій у власності держави.
Ці компанії є стратегічним ре сурсом держави і використовуються для
офіційного представлення України у світі, задоволення культурно-мистецьких запитів населення України та українців за кордоном, а також для забезпечення норм
низки законів щодо висвітлення діяльності органів влади, надання ефірного часу
народним депутатам, оприлюднення передвиборчих програм кандидатів на пост
Президента та у народні депутати України, інформування населення під час особливого періоду, стихійних лих тощо.
Другий блок – система Суспільного телерадіомовлення, яка створюється на
базі Національної телекомпанії та Національної радіокомпанії шляхом поступового перетворення з обов’язковим законодавчим врегулюванням, особливо питань соціального захисту працівників галузі.
Третій блок – громадські телерадіоорганізації. Як варіант, вбачається
доцільним створення загальнонаціонального каналу територіальних громад. Його утворюють, не втрачаючи свого статусу, обласні ТРК. Метою створення каналу є висвітлення життя регіонів; джерелами фінансування мають бути внески
учасників проекту, поміркована рекламна діяльність. Створення такої моделі ви-
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правдане тим, що нині майнові комплекси обласних і регіональних ДТРК створені за кошти як державного, так і місцевих бюджетів. Отже, автоматично залучити ОДТРК до системи Суспільного телерадіомовлення неможливо з точки зору
законності, оскільки це означало б відчуження частини матеріальних цінностей
від місцевих громад на користь центрального офісу системи Суспільного телерадіомовлення. Світова практика налаштовує саме на такий підхід. У Німеччині
та Польщі поруч із потужним Суспільним каналом загальнонаціонального рівня
діють некомерційні компанії регіонів, об’єднані в єдиний канал спільною програмною концепцією.
Погоджуючись з тим, що сектор суспільного мовлення, повинен надавати
можливість різним групам суспільства виражати свої погляди і інтереси, а також
беручи до уваги, що існування незалежних ЗМІ на національному, регіональному
і місцевому рівнях, як правило, підсилює плюралізм і демократію, вважаємо
доцільним навести тут рекомендації Ради Європи урядам держав, зацікавлених у
розбудові громадського телебачення7.
Отже, рекомендується регулярно оцінювати ефективність існуючих заходів по
стимулюванню плюралізму і механізмів, що перешкоджають концентрації ЗМІ, і
розглядати питання можливого їх перегляду в контексті економічного і технологічного прогресу. Держави-учасники повинні досліджувати форми консультування суспільних телекомпаній з громадськістю, що включає створення дорадчих
комітетів з тематичних програм, для того, щоб громадські телекомпанії відображали в своїй програмній політиці потреби і вимоги різних груп суспільства.
1. Рантанен Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в посткоммунистической России / Рантанен Т. – М.: МГУ, 2004. – С. 89–91. 2. Грабович Р. Державну та комунальну пресу чекає реформування: Про підготовку парламентським комітетом з питань свободи слова та інформації законопроекту про редакційну свободу державної та комунальної преси в процесі роздержавлення; Комітетські слухання на тему
«Реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ» / Р. Грабович, В. Світланова // Віче. – 2007. – № 1–2. – С. 24–25. 3. Клименко І. Громадські ЗМІ: поняття, міжнародний досвід і перспективи для України / І. Климнко, Р. Павленко. Школа політичної
аналітики при НаУКМА. Центр медіа реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.mediareform.com.ua. 4. Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Малещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки. – К.: Інститут журналістики,
2002. – Т. 9. – С. 191–193. 5. Концепція розвитку державного телебачення і радіомовлення на 2005-2009 рр.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua. 6. Владимиров В.М. Коммерческая журналистика / Владимиров В.М. – Луганск: Изд-во Восточноукр. ун-та, 1995. – С. 46. 7. Рекомендация №R (99) I Комитета Министров Совета
Европы государствам-участникам относительно мер по стимулированию плюрализма в
средствах массовой информации//Законодательство и практика СМИ. – 1999. – Ч. 12.
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УДК 323.1(94.478)
О. Ю. ДОКАШ

РЕАКТИВНА ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ
СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
(НА ПРИКЛАДІ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
У ВИБОРАХ 1939–1940 рр.)
Визначено реактивну політичну активність як різновид політичної квазіактивності. На прикладі Західної України періоду утвердження сталінського тоталітарного режиму розкрито форми політичної квазіактивності, що спиралися на інституційно-організовану участь мас у політичному житті. Вказано, що будь-який вияв
політичної пасивності сприймається як неприйнятний для даного типу політичного
режиму, а його носії зазнають тиску репресивно-каральних та ідеологічно-пропагандистських органів.
Ключові слова: реактивна політична поведінка, сталінський тоталітарний режим, Західна Україна, вибори.
Докаш О.Ю. Реактивное политическое поведение в условиях утверждения сталинского тоталитарного политического режима (на примере активности населения Западной Украины в выборах 1939–1940 гг.)
Определена реактивная политическая активность как разновидность политической квазиактивности. На примере Западной Украины периода утверждения сталинского тоталитарного режима раскрыты формы политической квазиактивности, опиравшиеся на институционально – организованное участие масс в политической жизни.
Указано, что любое проявление политической пассивности воспринимается как неприемлемое для данного типа политического режима, а его носители подвергаются давлению репрессивно-карательных и идеологически-пропагандистских органов.
Ключевые слова: реактивное политическое поведение, сталинский тоталитарный
режим, Западная Украина, выборы.
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 participation 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.

Пропонована тема дослідження на основі здійсненого в попередніх
публікаціях автора політологічного аналізу причин, характеру та наслідків утвердження сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні в 1939–1941 рр.,
Північній Буковині в 1940–1941 рр. та Закарпатській Україні 1944–1945 рр. ви© ДОКАШ Оксана Юріївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торгово-економічного інституту Київського
національного технічно-економічного університету
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дається важливою в науково-теоретичному та практичному розрізах. Зокрема, вона дозволить виробити науково обґрунтовані пропозиції щодо шляхів та методів
подолання минулого негативного досвіду політичної квазіактивності, внесення
змін у зміст підготовки фахівців, підготовку нових та вдосконалення існуючих навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення.
Запропонована тема дослідження форм політичної активності за різних
політичних режимів лише розпочинається вітчизняною політологічною наукою1.
Разом з тим вітчизняними істориками2 та політологами3 проведено ґрунтовні
студії передумов, характеру та наслідків утвердження сталінського тоталітарного
режиму на початковому етапі Другої світової війни. Належним чином оцінюючи
зазначені вище праці, хочемо запропонувати власну політологічну інтерпретацію
характеру політичної активності мешканців Західної України на прикладів виборів делегатів Українських Народних Зборів, депутатів Верховних Рад СРСР,
УРСР та місцевих Рад депутатів трудящих.
Відповідно до поставленої мети слід вирішити наступні дослідницькі завдання:
– визначити характерну для тоталітарного політичного режиму форму
політичної активності громадян;
– проаналізувати нормативно-процедурні аспекти виборів до Українських Народних Зборів 1939 р., Верховних Рад СРСР, УРСР та місцевих Рад депутатів трудящих 1940 р.;
– показати характерні форми реактивної політичної активності в процесі
підготовки та проведення виборів 1939–1940 рр.;
– вказати на форми та масштаби пасивного та активного спротиву утвердженню сталінізму в Західній Україні через квазіінститут виборів
Виходячи із загальної класифікації політичних режимів на демократичні та
недемократичні, до останніх може зарахувати авторитаризм (спосіб правління, за
якого влада правителя або правлячого угрупування необмежена законом і
непідконтрольна громадянам, які усуваються від процесу прийняття рішень) та
тоталітаризм (політичний режим і суспільна система, які характеризуються насильницьким політичним, економічним та ідеологічним пануванням правлячої
еліти, організованої в цілісний бюрократичний партійно-державний апарат, очолюваний вождем, тотальним контролем над суспільством і особистістю, нічим не
обмеженим втручанням в усі сфери життя громадян.
Запровадження насильницьких методів управління суспільством та усунення
переважної частини населення від діяльності у політичній сфері, навіть за умов
прийняття та схвалення населенням принципів тоталітаризму внаслідок маніпулювання свідомістю, не сприяють активності індивідів через те, що від їх усвідомленого (потрібного тоталітаризму) вибору залежить лише внутрішній психологічний комфорт людей, але не політична ситуація у країні. Через це населення
тоталітарної держави, навіть приймаючи цінності тоталітаризму, активно їх
підтримувати не схильне4.
Полiтичний режим тоталiтарного типу, як слушно зауважує Н. Кирилюк, потребує для свого повноцiнного функцiонування i вiдтворення мобiлiзацiйної
полiтичної квазiактивностi населення5.
Зокрема, тоталiтарний режим потребує такого типу полiтичної квазiактивностi як реактивна полiтична поведiнка, тобто зведення всiх проявiв активностi
населення до реакцiй на директиви полiтичної системи. За умов тоталiтарного режиму можливими є майже всi форми полiтичної квазiактивностi, що спираються
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на iнституцiйно-органiзовану участь мас у полiтичному життi. Бiльше того: будьякий вияв полiтичної пасивностi буде репресуватись як неприйнятний для режиму, оскiльки полiтична пасивнiсть вiдкидатиме мiф щодо уявної iдеологiчної та
органiзацiйної одностайностi. Майже виключеними iз спектру полiтичної активностi є рiзноманiтнi прояви стихiйної чи цiлеспрямованої агресiї, а також участi
в дiяльностi полiтичних партiй, заборонених владою. Загалом переважає
мобiлiзацiйна квазiактавнiсть, що створюватиме iлюзiю народовладдя6.
Сталінізм же розглядається, перш за все, як суспільна система тоталітарного
типу, яка має свої особливості. Окрім рис, притаманних класичним моделям тоталітаризму, сталінський тоталітаризм взагалі і його втілення саме в Україні мали свої специфічні ознаки. До них українські дослідники відносять великодержавний шовінізм, геноцид проти українців, жорстоку колективізацію, які проявились передусім в штучних голодоморах, антиукраїнське спрямування репресій7.
Можемо погодитись із А. Томахівим, що внаслідок зовнішньополітичних
комбінацій та виходу імперських прагнень сталінізму назовні, Західна Україна
стала першим об’єктом насадження, «експорту» вже сформованого тоталітарного
режиму, що супроводжувалось першим для практики сталінізму організованим,
збройним опором йому8.
Для прикриття справжніх намірів керівництва Радянського Союзу та надання
юридичному процесу входження Західної України до його складу легітимного характеру та демонстрації активної політичної участі місцевого населення у цьому
процесі, з ініціативою про скликання Українських Народних Зборів та організацію Комітету для їхнього проведення до інших тимчасових органів влади
звернулось саме Львівське тимчасове управління9. Вже 7 жовтня було опубліковане «Положення про вибори до Українських Народних Зборів Західної України»10. Промовистим є той факт, що попри існування Комітету з підготовки до
Народних Зборів, рішення про визначення дня голосування 22 жовтня 1939 р. та
скликання самих Зборів 26 жовтня того самого року було ухвалене Військовою
радою Українського фронту11.
На чисельних мітингах і зборах трудящих колишніх воєводств Львівського і
Тернопільського, в яких взяло участь понад 89 тис. осіб, було прийнято листа
Центральному Комітетові ВКП (б) і Раді Народних Комісарів СРСР12.
На підприємствах, в установах, учбових закладах, в містах і селах були створені тисячі гуртків, в яких виборці вивчали Положення, відозву Комітету по організації виборів, Радянську Конституцію. Так, у Станіславській області було організовано 6354 гуртки, в яких брало участь близько 300 тис. виборців. В Луцькій
області працювало 15,3 тис. агітаторів, Станіславській – майже 13, 6 тис.13
Проведена під контролем радянських партійних та репресивно-каральних органів виборча кампанія до Народних Зборів Західної України дала очікувані організаторам результати, проте виразно виявила й несприйняття нової влади значною частиною місцевого населення14. У виборах до Народних Зборів Західної України взяло участь 4434 тис. виборців. 90,9 % з них проголосували за кандидатів,
які були виставлені селянськими комітетами, тимчасовими управліннями, зборами робітників по підприємствах, зборами робітничої гвардії, зборами
інтелігенції.
В той же час 325,9 тис. виборців проголосували проти запропонованих кандидатів, а 75,9 тис. бюлетенів були визнані недійсними15. За результатами голосування було обрано 1484 депутати. Кандидати в депутати, які балотувалися по 8
виборчих округах Луцької області і по 3 виборчих округах Львівської області, не
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одержали більше половини голосів та в них було призначено проведення нових
виборів16. Опосередковане уявлення про пасивний спротив місцевого, передовсім
польського населення, на нашу думку, дають результати виборів по Тернопільщині, де вони залишалися найбільш організованими: проти запропонованих кандидатів висловилося 37 тис. виборців та ще майже 33,6 тис. бюлетенів були визнані недійними17.
1-2 листопада 1939 р. п’ята позачергова сесія Верховної Ради СРСР прийняла
закон про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з УРСР.
13-15 листопада 1939 р. позачергова сесія Верховної Ради Української РСР ухвалила закон про прийняття Західної України до свого складу. Прийнятий Верховною Радою УРСР 1 листопада 1939 р. Закон передбачав прийняти Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. 14 листопада
Верховна Рада УРСР одностайно ухвалила закон про прийняття до складу республіки Західної України. Після цього Народні Збори припинили своє існування.
24 березня 1940 р. відбулися вибори депутатів від західних областей до Верховних Рад СРСР і УРСР, а 15 грудня того самого року – вибори до місцевих Рад.
Під час виборчої кампанії, яка відбулася з 24 січня до 24 березня 1940 р.,
партійні організації і під їх керівництвом місцеві органи державної влади, комсомольські, профспілкові й громадські організації провели велику агітаційно-масову, пропагандистську і культурно-виховну роботу серед населення.
На підприємствах і в установах було організовано гуртки по вивченню Конституції СРСР і Конституції УРСР, радянського виборчого закону. Тільки у Волинській області до виборів депутатів Верховної Ради СРСР та УРСР було залучено 24 тис. агітаторів18. В Дрогобицькій області під час виборчої кампанії було
прочитано 2020 лекцій і доповідей, не рахуючи бесід. Агітаторами працювало
майже 20 тис. В області було 17,8 тис. гуртків по вивченню радянської Конституції і Положень про вибори. В цих гуртках навчалося 637,7 тис. виборців. Всього у проведенні виборчої кампанії брали участь понад 52 тис. чоловік (члени виборчих комісій, агітатори, довірені особи)19.
Ре зультат такого «народного волевиявлення» був наперед визначений
партійними структурами, які добирали відповідних кандидатів на безальтернативній основі, з врахуванням фактів брутального втручання партійних та репресивно-каральних органів у виборчий процес, коли, наприклад, у процесі
реєстрації кандидатів на виборах до Верховних Рад СРСР та УРСР 24 березня
1940 р. тільки у Волинській області на різних етапах було знято 278 небажаних
для нової влади кандидатів20.
Нова партійно-державна номенклатуру свідомо загострювала увагу до цих виборів, обмежуючи можливості політичної участі пояснення як те, що «класововорожі елементи і рештки не розгромлених буржуазно-націоналістичних партій –
наклепами, провокаціями і залякуванням хотіли перешкодити успіхові у виборах»21.
24 березня 1940 р. у всіх виборчих округах відбулися вибори депутатів до
Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. Загалом по західних областях
УРСР участь у виборах взяло від 99,03 % виборців при виборах до Ради Союзу
Верховної Ради СРСР до 99, 98 % – Ради Національностей Верховної Ради СРСР
та Верховної Ради УРСР. Частка виборців, які проголосували за кандидатів блоку
комуністів та безпартійних склала: до Ради Національностей Верховної Ради
СРСР – 98,05 %, Ради Союзу Верховної Ради СРСР – 98,06 %, Верховної Ради
УРСР – 98,09 %22.
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Попри «всезагальну» підтримку сталінського блоку комуністів та безпартійних мали місце пошкодження бюлетенів, викреслення із бюлетеня кандидата чи інші форми виявлення негативного ставлення до нового політичного режиму. Так, на Тернопільщині на виборах до Ради Національностей та Ради Союзу
Верховної Ради СРСР та Верховної Ради УРСР кількість виборців становила 939,
1 тис. осіб, з яких прийняло участь у межах 910,8–932,8 тис. осіб, при цьому в межах 18–19 тис. бюлетенів містили закреслене прізвище єдиного кандидата та
близько 1 тис. були визнані недійсними23. У Волинській області, де налічувалось
670 тис. виборців, явка участі склала 99,5 % та при цьому 9,3 тис волинян проголосували проти висунутих кандидатів24.
Під час виборів до місцевих Рад депутатів трудящих необхідно було обрати 6
обласних Рад, 200 районних Рад, 80 міських Рад і понад 5000 сільських Рад (всього близько 80 тис. депутатів)25. Робота по підготовці до виборів місцевих Рад проводилась за вже відпрацьованими технологіями. Так до роботи у 90 тис. виборчих
комісій (обласних, районних, міських, сільських, окружних, дільничних) було залучено до роботи близько 400 тис. виборців. Десятки тисяч агітаторів проводили
серед населення агітаційно-пропагандистську роботу, роз’яснювали радянську
Конституцію, виборчий закон, знайомили виборців з біографіями кандидатів у депутати26. Отже, а масштабами політичної квазіактивності виборча кампанія до
місцевих Рад не поступалася попереднім виборам.
Отже, на основі проведеного політологічного аналізу можна стверджувати,
що в ході виборів до Українських Народних Зборів 22 жовтня 1939 р., Верховних
Рад СРСР й УРСР 24 березня 1940 р. та місцевих Рад депутатів трудящих 15 грудня 1940 р. політична активність мешканців набрала яскраво виражено квазіхарактеру, будучи реакцією на директиви політичної системи по підтримці шляхом голосування за безальтернативних кандидатів від «сталінського блоку комуністів та
безпартійних». Переважна більшість нових радянських громадян прямо чи опосередковано прийняла нав’язану політичну систему, зокрема й прийнятний для неї
спосіб політичної активності. Окремо хочемо вказати на те, що мали місце непоодинокі прояви відкритого опору та пасивного спротиву легітимації сталінського
тоталітарного режиму в краї. Перспективним напрямом подальших політологічних студій може стати дослідження ролі ідеології тоталітарного режиму в
об’єднанні атомізованого суспільства для боротьби з ворогами режиму.
1. Кирилюк Н. А. Полiтична активнiсть громадян в умовах рiзних полiтичних режимiв: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. А. Кирилюк. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Gileya/ 2009_20/Gileya20/P5.pdf 2. Гуменюк О.В. Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. іст. Наук / О. В. Гуменюк. – Чернівці, 2009. – 20 с.; Кондратюк К. Становлення і
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К. Науменко. – К., 2010. – 80 с.; Литвин М.Р. 1939. Західні землі України [Текст] /
М.Р. Литвин, О.І. Луцький, К.Є. Науменко. – Львів: Інститут українознавства
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претація ролі громадянського суспільства також значною мірою залежить від розуміння демократії.
Ключові слова: громадянське суспільство, демократизація, модернізація, соціальні
рухи, мобілізація.
Згурская В.Л. Научные подходы к роле гражданского общества в ходе демократизации
Значение мобилизации организаций гражданского общества и социальных движений для установления и развития демократических институтов по-разному оценивается в рамках концепций модернизации, исторической социологии, транзитологии и
коллективных действий. Интерпретация роли гражданского общества также в значительной мере зависит от понимания демократии.
Ключевые слова: гражданское общество, демократизация, модернизация, социальные движения, мобилизация.
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 foundation 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.

Визнання важливої ролі соціальних рухів та інших акторів громадянського
суспільства у ході демократизації відбулося порівняно недавно. У класичних теоріях держава вважається демократичною, якщо у ній проводяться вільні, змагальні та регулярні вибори до представницьких органів влади. Тобто йдеться про
мінімальні вимоги до демократичного устрою, які ще також іноді називають
«електоральною або виборчою демократією». Недосконалість такого підходу до
розуміння демократії проявляється найчастіше на практиці: дотримання формальних процедур, що стосуються виборів, не завжди гарантує відстоювання обраними представниками інтересів своїх виборців і нації загалом. Тобто, як
свідчить негативний досвід низки країн Третьої хвилі демократизації, демократія
не зводиться лише до виборів і її необхідно оцінювати за низкою критеріїв.
Спробу додати нових критеріїв до демократичного устрою зробили розробники концепції демократії участі. Зокрема К. Пейтенам вважав необхідним забезпечити до ступ громадян до проце су прийняття рішень1. У більш сучасних
дослідженнях концепція демократії участі і прямої демократії пов’язується з
деліберативною демократію, що оспорює визначення демократії як процесу
прийняття рішень більшістю, звертаючи увагу на дискурс та важливість побудови різноманітних публічних сфер, де приймаються рішення щодо публічних благ
на основі здорового глузду.
Таке розуміння демократії як комунікативного дискурсу має низку переваг:
1) демократія стає не лише засобом, а й ціллю політичної діяльності; 2) процесуальність не суперечить нормативності, а доповнює її. Як зазначав Ю. Хабермас,
демократія не може спиратися на «тотальний суб’єкт суспільного цілого», на єдину, сформовану і задану волю народу. Демократична самоорганізація суспільства
повинна розглядатися не як плебісцитне і арифметичне сумування окремих воль,
а як процес і процедура дискурсивного формування думок і волі народу, в якій
приймає участь якомога більша кількість громадян2. У результаті дискурсивна ко-
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мунікація на противагу традиційним демократичним процедурам саме формує,
оформлює волю її учасників, а не лише відображає їх політичні уподобання. Демократична деліберація може відкрити нові можливості та альтернативи, а не вести переговори чи торги щодо існуючих3.
Соціальні рухи та організації громадянського суспільства є ключовим елементом концепцій участі та деліберативної демократії: вони посилюють участь та
створюють площадки, на яких відбувається обмін думками4. За таких умов громадянське суспільство визначається як «солідарний простір, в якому певний вид
універсальної громади поступово формується і до певної міри примушується»5.
Особливістю сучасного етапу розвитку демократії є те, що традиційні інститути представництва, такі як політичні партії, не в змозі адекватно виконувати
свою роль як посередника між суспільством та державою. В результаті цю роль
перебирають на себе організації громадянського суспільства та соціальні рухи,
які є новими не інституційними формами представництва інтересів, «новими протагоністами у сфері агрегації і представництва різних інтересів»6.
Громадські організації та соціальні рухи, відображаючи інтереси громадян та
формулюючи їх як вимоги до публічної політики, вступають у відносини з політичними інститутами у просторі публічної сфери, здійснюючи функції критики і
контролю за політичними рішеннями, що приймаються у їх рамках. Тобто вони
забезпечують доступ громадян до публічної сфери, перетворюючись у «засіб
участі для найслабших і найменш організованих інтересів», сприяючи більш
рівному представництву, що корелює з ключовими принципами демократії7.
Важливість громадянського суспільства для демократії визначається такими
його критеріями як якість: легітимність та репрезентативність організацій громадянського суспільства8. В ході емпіричних досліджень вдалося встановити
зв’язок між соціальними рухами та процесами демократизації. Так Ч. Тіллі визнає існування тісного взаємозв’язку між демократизацією та соціальними рухами. З одного боку, на ранніх етапах демократизація створює сприятливе середовище для появи соціальних рухів, а на пізніших демократизація як така ще більше
заохочує людей створювати соціальні рухи. З іншого боку, «за певних умов і у
більш обмежений спосіб, соціальні рухи самі по собі просувають демократію»9.
Якщо оцінювати вплив соціальних рухів на демократію, то аналіз світового
досвіду дає неоднозначні результати. По-перше, деякі соціальні рухи підтримують демократію, однак інші виступають проти неї. По-друге, їх відповідність процесам демократизації піддається сумніву: якщо популістський підхід до демократії наголошує на важливості ініціативи знизу, тому соціальні рухи є важливими акторами у створенні демократичної публічної сфери, то елітитський підхід
розглядає демократію насамперед як низхідний процес, що відбувається зверху
донизу. Деякі дослідники також вказують на можливості та перешкоди розвитку
громадянського суспільства протягом та після завершення процесу демократизації10.
Важливими характеристиками організацій громадянського суспільства та
соціальних рухів з точки зору демократизації є незалежність від політичної системи, плюралізм та здатність представляти різні групи населення, легітимність та
внутрішня підзвітність. У сучасних соціальних рухах участь та деліберативні
практики викликають певний інтерес, однак їх досить складно реалізувати на
практиці. Іншими словами, соціальні рухи сприяють демократії та процесу демократизації лише за певних умов. Колективна мобілізація часто призводить до де-
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стабілізації авторитарних режимів, але також має наслідком інтенсифікацію репресій або крах слабких демократичних режимів, особливо у випадках, коли
соціальні рухи не сповідують демократичних цінностей. Профспілкові, студентські, етнічні рухи призвели до кризи режиму Франко в Іспанії у 1960-1970-х
роках, однак робітничі та селянські рухи сприяли ослабленню і краху демократизації в Італії у 1920-х роках11. Окрім схильності соціальних рухів підтримувати
демократію, демократизація може піти іншим шляхом, будучи до певної міри залежною від мобілізації соціальних груп.
Слід зазначити, що взаємозв’язок між громадянським суспільством, соціальними рухами та демократизацією не став предметом системних порівняльних
досліджень. Більше того, хоча дослідники соціальних рухів та громадянського
суспільства вказують на їх важливість в ході становлення демократичних інститутів, однак приклади їх співпраці є радше винятком, ніж правилом. Так соціальні
рухи досить детально розглянуті у літературі з демократизації, яка переважно зосереджується на вивченні соціально-економічних передумовах цього процесу або
на поведінці еліт. Однак дослідники соціальних рухів до останнього часу
приділяли мало уваги процесам демократизації, ставлячи собі за мету аналіз ситуації насамперед у розвинених демократичних країнах Західної Європи та
Північної Америки, в яких створено сприятливі умови для соціальної мобілізації.
Дослідження демократизації традиційно розглядають соціальні рухи та протести як другорядний чинник у ході трансформацій, що зумовлено їх схильністю до
теорії структуралізму. В рамках теорії модернізації С. Ліпсет першим показав
взаємозв’язок між можливістю появи демократичного режиму і рівнем соціальноекономічного розвитку12. Маючи значний інструментарій для пояснення причин
розвитку і зміцнення розвинених демократій, теорія модернізації схильна ігнорувати роль соціальних акторів та рухів у розбудові демократичних інститутів, залишаючи без пояснень темпу та часових рамок процесу демократизації. Якщо ж
представники цього підходу і бралися аналізувати роль організованих і мобілізованих акторів, то вони були схильні, як С. Хантінгтон13, розглядати мобілізацію,
зокрема робочого класу, швидше як загрозу, ніж сприятливу умову трансформаційному процесу.
Дещо інший підхід представлено у працях з історичної соціології, яка розглядала взаємозв’язок між демократією та класовими відносинами. Р. Бендікс14 та
Т. Маршалл15 визнавали важливий вплив класової боротьби особливо у ході першої хвилі демократизації. На початку 1990-х років Д. Рюсшмейер вказував на
провідну роль робочого класу у просуванні демократії протягом останніх двох
хвиль демократизації у Південній Європі та Південній Америці16. Цей підхід критикувався представниками транзитивного підходу, які вказували на важливість
інститутів та поведінки еліт для ініціації процесів демократизації. Хоча деякі прихильники даного напряму досліджень визнавали, що громадянське суспільство
може відігравати важливу роль у сприянні перехідним процесам, однак ці «реструктуризації громадянського суспільства» – коли соціальні рухи, профспілки,
церква та суспільство загалом ініціюють лібералізацію недемократичних режимів – розглядалися як короткочасні, спонтанні явища. Хоча це явище викликає
багато надій, однак «незалежно від його інтенсивності та походження, цей народний підйом завжди нетривалий»17.
В рамках транзитології більше уваги громадянському суспільству в ході процесу демократизації приділено у моделі затягнутого переходу, характерного для
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країн Східної Європи, проаналізованого і представленого Дж. Лінцом та А. Степаном. На їх думку не лише «політична спільнота», сформована з еліти та інституціоналізованих акторів, а й «сильне громадянське суспільство, здатне генерувати політичні альтернативи та впливати на уряд, може сприяти початку переходу,
допомогти опиратися відходу, довести транзит до завершення, консолідувати та
поглибити демократію. Відповідно, на всіх етапах процесу демократизації живе і
незалежне громадянське суспільство є безцінним»18. Водночас деякі представники даного напряму схильні розглядати рухи та протести населення як результат
маніпуляції з боку еліт19.
Транзитологи наголошують на непередбачуваній та динамічній природі процесу демократизації, що до певної міри нагадує соціальні рухи. Однак вони
схильні зводити трансформацію до торгів між політичними елітами в умовах невизначеності. Транзитивний підхід критикувався не лише за перебільшення ролі
еліти, а й надмірну увагу до індивідів, а не колективних акторів – профспілок,
робітничих та інших соціальних рухів. Також для них характерний державоцентристський підхід за якого соціальні актори розглядалися як такі, що підпорядковані державним20.
Теорія політичного процесу, засновниками якої є Ч. Тіллі, С. Терору, Д. Макадама, які почали досліджувати взаємодію інституціоналізованої політики та
соціальних рухів. Провідну роль відігравала концепція «структури політичних
можливостей», що уможливлювала здійснення колективних дій21. У ній основна
увага звертається на взаємодію не інституційних та інституційних акторів,
соціальних рухів та інституціоналізованих систем представництва інтересів.
Виділяється низка характеристик інституціоналізованих політичних систем, що
впливають на структурування колективної дії: ступінь відкритості чи закритості
політичної системи; стабільність елітних груп; наявність у еліти впливових союзників; терпимість еліти до протесту, схильність держави до репресивних дій.
Вплив цих змінних на соціальний рух доповнюється інституційними умовами,
правилами і нормами, що регулюють процеси формування порядку денного і
прийняття політичних рішень. Згідно теорії політичного процесу, організація
соціальних рухів розглядаються як раціональні актори, що взаємодіють у рамках
існуючої структури політичних можливостей з представниками влади і які відстоюють перед ними вимоги соціальних груп, що не мають інституційного представництва.
Теорія політичного проце су належить до парадигми колективної дії –
мобілізації ресурсів, представники якої вбачають у соціальних рухах агентів
соціальних змін і оцінюють їх не як результат дисфункції соціальної системи, що
було характерно для досліджень, що проводилися до 1960-х років, а як протагоністів її нормального функціонування. Підхід політичного процесу, який
підкреслював взаємозв’язок між урядовими акторами, політичними партіями,
соціальними рухами та протесами – іноді використовувався для пояснення режимних трансформацій у колишніх соціалістичних країнах22.
Отже, серед учених, які досліджують суспільні процеси, відсутня одностайність з приводу місця і ролі громадянського суспільства, соціальних рухів у
ході демократизації, що свідчить про необхідність об’єднання їх зусиль у нових,
міждисциплінарних напрямах дослідження, які б дали об’єктивно, емпірично
підтверджену модель мобілізації на різних етапах трансформаційного процесу на
шляху до встановлення демократичних інститутів.
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Рассмотрено влияние идеологии государства всеобщего благосостояния, в частности принципа предоставления одинаковых социальных услуг независимо от места проживания, на территориальную организацию власти на примере стран Европы. Проанализировано появление неолиберализма и обусловленные им изменения в подходах к
взаимоотношениям между центром и органами местного самоуправления.
Ключевые слова: территория, государство всеобщего благосостояния, децентрализация, регион, местное самоуправление, иерархия, субсидиарность.
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 irrespective 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 government, hierarchy, subsidiary.

Територіальна організація державної влади зумовлена як об’єктивними чинниками (географічними, демографічними, економічними, історичними тощо), так
і завданнями і функціями, які виконує держава на конкретному етапі свого історичного розвитку. Поняття держави, розуміння її природи та ролі, еволюціонує
відповідно до домінуючих ідеологічних течій у суспільстві. Аналіз трансформацій від держави-нації до держави загального добробуту і неоліберальної держави дасть змогу обґрунтувати тезис про залежність адміністративно-територіального устрою від ідеологічного наповнення поняття держави.
Держава-нація як форма політичної організації, з’явилася відносно недавно –
після Французької революції у 1789 році, що продемонст рувала новий
взаємозв’язок між нацією та державою. Іншими словами вона засвідчила, що
«нація» повинна мати власну «державу», а «держава» повинна співпадати з поняттям «нації». Це, в свою чергу, дало поштовх для зародження ідеї націоналізму,
який протягом XVIII–XIX ст. мав визначальний вплив на формування політичних
інститутів сучасного світу. Поняття держави-нації також тісно пов’язане з такими
поняттями промисловий капіталізм та національний ринок; представницька ліберальна демократія; бюрократія тощо. Водночас поява держави-нації спровокувала розвиток імперіалізму, масштабні війни та збройні конфлікти. Відповіддю на
всі ці небажані наслідки діяльності держави-нації стала поява концепції держави
загального добробуту, яка зробила значний внесок у формулювання громадянства як ключової характеристики процесу творення держави-нації. Т. Маршалл,
стверджував, що держава загального добробуту доповнила політичне громадянство, що асоціювалося з ліберальною демократією, поняттям соціального громадянства, що передбачало право на соціальний добробут1. Одночасно висувалися
ідеї, що держава-нація повинна бути відповідальна за останні катастрофічні події
у Європі – дві світових війни, що стало основою появи європейського руху. Саме
ця позиція була прийнята європейськими федералістами, зокрема такими представниками християнсько-демократичного руху як К. Аденауер, Ж. Моне та
Р. Шуман. Хоча ці батьки-засновники Об’єднаної Європи не мали наміру ліквідувати державу-націю, вони заклали передумови для мінімізації її впливу шляхом
будівництва надєвропейської системи і формування основ Європи федерації2.
Першим кроком стало об’єднання у шести європейських країнах кам’яновугільної, залізорудної і металургійної промисловості, які слугували основним
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ресурсом для підготовки і ведення воєнних дій, у Європейське об’єднання вугілля
і сталі у 1951 році.
Деякі автори стверджують, що європейська інтеграція мала за мету не так обмеження сфери впливу держави-нації, скільки її відродження3. Адже майже три
десятиліття після закінчення Другої світової війни, які стали золотим віком для
держави загального добробуту (з 1945 по 1975 рр.), Європейська Спільнота була
переважно другорядним політичним актором. Вона здійснювала лише окремі
кроки у сфері справді загальноєвропейської політики, наприклад реалізовувала
Спільну сільськогосподарську політику.
Існує кілька підходів до класифікації різних форм держави загального добробуту. Найбільш відомою є класифікація Г. Еспрінг-Андерсон4 пропонує виділяти
три типи держави загального добробуту: ліберальний, консервативно-корпоративістський та соціально-демократичний. Для цього вона виділяє такі критерії як
рівень декоммодифікації (забезпечення поза ринком, що має за мету зміну статусу індивідів на ринку праці: посилення позицій працівника і послаблення абсолютного авторитету працедавця. Це досягається шляхом надання соціальної допомоги. Якщо ступінь декоммодифікації високий, то залежність індивіда від
праці та ризику втрати доходів ослаблюється), ступінь стратифікації суспільства
та форма державного втручання.

Рівень
декоммодифікації
Стратифікація
суспільства
Форма державного
втручання

Ліберальний (англо- Консервативно-кор- Соціально-демокраамериканський)
поративістський
тичний
(франко-німецький) (скандинавський)
Низький
Високий
Високий
Сильна

Сильна

Слабка

Регулювання ринків

Надання прямого
фінансування і регулювання ринків

Надання прямого
фінансування

Однак, незважаючи на різні підходи, з точки зору територіальної організації
держава загального добробуту має низку спільних рис, що відображають місце
регіонів і органів місцевого самоврядування у здійсненні державної політики.
1. Система адміністративно-територіального устрою змінювалася у період
економічного росту, коли економіка та суспільство перебували у фазі постійного
розширення: це стосувалося як бюрократії: збільшення кількості державних
службовців, коштів на утримання управлінського апарату, масштабів та напрямків урядової політики.
2. Справедливість була одним з основоположних принципів щодо відносин
між людьми та адміністративно-територіальними одиницями. Основними інструментами її досягнення на рівні індивідів була прогресивна ставка оподаткування,
на рівні територіальних одиниць – редистрибутивна регіональна політика.
3. Держава не лише мала можливість, а й активно втручалася в економічну та
соціальну сфери для реалізації свої цілей і завдань, у повній відповідності з положеннями кейнсіанської моделі макроекономічної політики.
Модель держави загального добробуту пропонувала свій підхід до відносин
між центральним рівнем влади та системою місцевого самоврядування. Акцент
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робився на централізації задля покращення збору фінансових коштів та розподілу
ресурсів поміж індивідами, групами та відсталими територіями. Саме завдяки редистирибуції доходів планувалося покращити соціальні показники як окремих
громадян, так і територій загалом, «підтягнути» їх до рівня найбільш забезпечених. Уряд держави загального добробуту виходив з необхідності зміцнення нації
як сукупності громадян, а не задоволення потреб окремих індивідів чи регіонів,
що передбачало посилення централістської тенденції. Так, регіональна політика
розроблялася та приймалася на рівні міністерства для посилення загальноекономічного потенціалу всієї країни і виконувалася регіонами без можливості внесення жодних змін з урахуванням особливостей конкретної території. Відносини
між урядом та регіонами повністю відповідали моделі «принципал-агент», в якій
держава як «принципал» використовувала органи влади регіонального та місцевого рівня як свого «агента» з надання соціальних послуг. Відповідно, автономність органів місцевого самоврядування у період розквіту держави загального добробуту була значно обмежена, оскільки більшість питань вирішувалися на
рівні уряду. Це мало місце навіть у скандинавських країнах з їх сильними традиціями місцевої автономії та важливою роллю, яка відводилася органам місцевого самоврядування у забезпеченні певного рівня соціальних стандартів своїм
мешканцям5. Оскільки саме парламент визначав основні рамки діяльності самоврядних органів та масштаб їх повноважень, які не передбачали суттєвих відхилень від заданого курсу. У Великій Британії органи місцевого самоврядування
зберегли певний ступінь незалежності. Однак яскраво проявлялася тенденція до
вироблення єдиної державної політики, яку вони були зобов’язані здійснювати
для забезпечення однакового рівня послуг на усій території держави. Навіть у федеративних державах, таких як Німеччина та Австрія, роль земель звелася до простого виконання вказівок, виданих федеральним урядом. У цих державах також
спостерігалася тенденція до фіскальної централізації, що ще більше підривала автономію органів влади регіонального рівня.
Низка подій, що трапилися протягом 1970-х років (нафтові кризи 1973 і 1979
років, зростання державного дефіциту, крах Бреттон-Вудської валютної системи,
пришвидшення темпів глобалізації) виявили недоліки моделі держави загального
добробуту, створивши сприятливий ґрунт для появи неоліберальної ідеології. Основними її провідниками на політичній арені стала М. Тетчер, обрана прем’єрміністром Великої Британії у 1979 р., та Р. Рейган, який став президентом США у
1980 р. Хоча їх розділяв Тихий океан, однак здійснювана ними політика мала такі
спільні риси як: пріоритет ринкових сил в ході розміщення державних і приватних благ; ослаблення державного контролю над приватним сектором; відмова від
принципу рівності і проголошення нерівності як найкращого стимулу розвитку
підприємництва та реформування у державному секторі. Також мало місце переосмислення ролі держави, що проявилося у зміні підходів до розуміння державної служби, яка розглядалася як організація, що до певної міри аналогічна тим,
що оперують у приватному секторі.
Слід звернути увагу на три основних тенденції, що стосуються територіальної організації влади держави у цей період: 1) децентралізація, 2) перехід до моделі вибору та 3) відмова від ієрархічності. Децентралізація передбачала передачу низки функцій держави загального добробуту на регіональний та місцевий
рівні. Тут повною мірою проявилися конкретні політичні, економічні, соціальні
особливості кожної країни, що знаходили своє відображення у формі та темпах
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децентралізації. Як правило, на перших етапах адміністративної децентралізації
ставилося завдання знизити ступінь централізації політичної системи, яка практично позбавила органи місцевого самоврядування права приймати рішення для
вирішення навіть власних, локальних проблем. Протягом 1980-1990-х років децентралізація передбачала надання більших повноважень регіональному та
місцевому рівню, прикладами чого стали створення автономних регіонів в
Іспанії, децентралізаційна реформа 1982 року у Франції, перетворення Бельгії у
федеративну державу, закладення передумов для транс формації Італії в
регіональну державу, деволюція у Великій Британії в кінці 1990-х років тощо.
Тенденція до глибшої політичної децентралізації посилилася завдяки Раді
Європи та Євросоюзу. У 1985 році Рада Європи прийняла Європейську хартію
місцевого самоврядування, що спряла розвитку системи органів місцевого самоврядування у державах, які її ратифікували. Євросоюз, у свою чергу, проголосив
принцип субсидіарності та партнерства в ході трансформації загальноєвропейської регіональної політики у політику єдності та формування структурних фондів
у середині 1980-х років. Згодом ці принципи були включені у Маастрихтський договір 1992 року і на сьогодні вважаються основоположними характеристиками
управлінської системи Союзу.
Друга тенденція свідчила про поступову відмову від моделі «принципалагент» у відносинах між центром і регіонами. В результаті несприятливої економічної ситуації у 1980-х роках уряди держав загального добробуту почали масштаби надання соціальних послуг або навіть відмовлятися від деяких соціальних
програм. У відповідь на це багато регіонів та органів місцевого самоврядування
стикнулися з необхідністю акумулювати і об’єднувати свої зусилля з партнерами
як всередині країни, так і за її межами, для виконання функцій, що на них покладалися. У Скандинавії, уряд Швеції, наслідуючи приклад Данії, Норвегії та
Фінляндії, започаткував експеримент під назвою «вільна комуна», спрямований
на зменшення надмірного регулювання державою діяльності органів місцевої
влади.
Експеримент з вільними комунами тривав з середини 1980-х до початку 1990х років для вироблення нових підходів до розв’язання суспільних проблем та пошуку нових організаційних форм на місцевому рівні, що протиставлялося старому, уніфікованому підходу часів розквіту держави загального добробуту. І хоча
він офіційно вважається завершеним, однак розроблені в ході нього моделі і механізми взаємодії між різними рівнями влади все ще практикуються.
У Великій Британії деволюція, ініційована урядом Т. Блера, передбачала експерименти у системі місцевого самоврядування, включаючи прямі вибори мера
та відмову від системи комітетів, які створювалися як виконавчі органи, відділені
від представницького органу. До певної міри це можна вважати визнанням того,
що регіональна та місцева демократія є суттєвими елементами демократії як такої, і що місцева демократія передбачає певну різноманітність та свободу від контролю центрального уряду.
Як правило, модель вибору є вираженням неоліберального підходу, який
домінував у державній політиці країн Заходу у 1980-1990-ті роки. Автономія органів місцевого самоврядування із застосуванням принципу субсидіарності означає вирішення суспільних проблем на найбільш відповідному рівні: національному, регіональному чи місцевому. Однак, з точки зору неолібералізму, це також означає використання конкурентного підходу. Починаючи з 1990-х років помітною
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стає тенденція до значного збільшення конкуренції між органами влади місцевого і регіонального рівня як в рамках держави, так і за її межами. Нові обставини
змушували їх створювати найбільш сприятливі умови для залучення іноземних
інвестицій, вступаючи у конкурентну боротьбу за інвесторів як із сусідніми територіями, так і з аналогічними утвореннями інших європейських країн.
Остання тенденція полягає у відмові від ієрархічних відносин між різними
рівнями державного управління. У Швеції графства та комуни перебувають на одному рівні, а два новостворені експериментальні регіони не мають ієрархічних
відносин з іншими рівнями державного управління. У Франції також має місце
рівність між трьома управлінськими рівнями – регіоном, департаментом та комуною. Такий вибір було зроблено у ході створення нових регіонів, оскільки лобі департаментів у законодавчому органі побоювалося, що регіони отримають домінуючу позицію щодо департаментів, аналогічно становищу, що мають департаменти по відношенню до комун. Для уникнення такої ситуації була скасована будьяка ієрархія. У Великій Британії регіони відсутні в Англії, але функціонують в
Шотландії та Уельсі. Шотландський парламент та Національна асамблея Уельсу
відповідають за фінансування діяльності органів місцевого самоврядування і
вирішення місцевих справ, однак не здійснюють звичного ієрархічного контролю,
а управління здійснюється радше у дусі партнерства. У Нідерландах провінції є
відносно слабким рівнем управління, який не займає домінуючого становища щодо муніципалітетів, в той час як останні мають своєрідні корпоративні відносини
з центральним урядом. В інших країнах, таких як Італія та Іспанія, регіони та автономні утворення посідають дещо вищу позицію щодо провінцій та територіальних громад, однак загалом тяжіють до горизонтальних відносин.
Очевидно, що не останню роль у зміцненні і поширенні цієї тенденції відіграла Європейська хартія місцевого самоврядування, що вимагає поваги автономії
органів місцевого самоврядування, навіть з боку інших рівнів державного управління, таких як регіонів. Також слід мати на увазі складність сучасних управлінських процесів, що вимагають врахування думки різних акторів на різних
рівнях управління, що, до певної міри, заохочує розвиток горизонтальних форм
співпраці.
Отже, перехід від концепції держави-нації до держави загального добробуту
зумовило посилення централізму, бюрократизму та широке поширення моделі
«принципал-агент». В свою чергу вичерпання ідеї держави загального добробуту
призвело до значних змін у природі, ролі, функціях та територіальній організації
держави: децентралізації, посилення регіональної та місцевої автономії, принаймні на конституційному, політичному, адміністративному рівні, що не завжди
супроводжувалося адекватним фінансовим забезпеченням та активізації горизонтального 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.
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ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОБЛЕМА
Представлена авторська позиція щодо проблематики виокремлення низки важливих параметрів для визначення форми державного правління на основі аналізу бікамералізму, висвітлення деяких аспектів труднощів становлення і розвитку парламентаризму й інституту глави держави в сучасній Україні з огляду на утвердження напівпрезидентської форми правління. З’ясовано специфіку теоретичного обґрунтування та
практичного прояву формально-юридичної і політико-правової сторін функціонування
форми державного правління, зокрема крізь призму розгляду питання про збалансованість її розвитку.
Ключові слова: форма державного правління, бікамералізм, парламентаризм, державний механізм, державний інститут.
Мироненко П.В. Параметры для определения формы государственного правления как исследовательская проблема
Представлена авторская позиция по проблематике выделения ряда важных параметров для определения формы государственного правления на основе анализа бикамерализма, освещение некоторых аспектов трудностей становления и развития парламентаризма и института главы государства в современной Украине, учитывая утверждение полупрезидентской формы правления. Выяснено специфику теоретического
обоснования и практического проявления формально-юридической и политико-правовой
сторон функционирования формы государственного правления, в том числе сквозь
призму рассмотрения вопроса о сбалансированность ее развития.
Ключевые слова: форма государственного правления, бикамерализм, парламентаризм, государственный механизм, государственный институт.
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 bicameralism, the coverage of some aspects of the difficulties of formation and development of parliamentarism 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 practical manifestation of formal legal and political and legal aspects of functioning form of government, 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.

Проблема осмислення поняття «форма державного правління» – це, перш за
все, питання про оптимальну організацію державної влади; про вибір найбільш
ефективної в умовах трансформації політичної системи тієї чи іншої країни моделі політико-правових відносин і варіанту взаємодії центральних органів державної влади; про таку конфігурацію базових державних інститутів, яка сприяла
б національному суспільно-політичному розвитку, ставши його політико-правовою основою. Тож не дивно, що в останні десятиріччя і в політичній, і в
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соціологічній, і в юридичній науці активізуються дискусії щодо необхідності перегляду класичних підходів до типологізації форм державного правління, щодо
визначення засадничих критеріїв їх класифікації, щодо важливості розрізнення
формальних та неформальних форм правління при характеристиці організації системи державної влади й управління. Можна з впевненістю прогнозувати, що
дослідження проблематики форми правління не будуть втрачати своєї актуальності ще тривалий час, адже сучасний світ загалом та його політичне та соціально-економічне життя зокрема і його юридично-правове оформлення є надзвичайно динамічним, таким, що зазнає постійних змін і модифікацій та потребує переосмислення традиційних науково-методологічних позицій їх вивчення й аналізу.
Спроба формулювання авторської дослідницької позиції щодо розгляду низки
важливих параметрів для визначення форми державного правління – це мета
представленої статті, яка обумовлюється вище окресленими причинами. Завданнями цієї роботи є: 1) аналіз феномену бікамералізму як важливої складової при
визначенні форми державного правління; 2) висвітлення деяких аспектів труднощів становлення і розвитку парламентаризму й інституту глави держави в сучасній Україні з огляду на утвердження напівпрезидентської форми правління;
3) з’ясування специфіки теоретичного обґрунтування та практичного прояву формально-юридичної і політико-правової сторін функціонування форми державного правління; 4) вивчення політологічного бачення проблеми збалансованості
форми державного правління.
З огляду на зазначені вище мету і завдання представленої статті, автор при виборі бібліографічно-джерельної бази для її підготовки акцентував увагу на останніх (здійснених впродовж десятиріччя) фундаментальних дослідженнях як молодих, так і досвідчених та авторитетних вітчизняних науковців. Тому в основу
цієї статті були покладені результати дисертаційних робіт Л. Дунаєвої, М. Новікова, С. Серьогіної, О. Скребець та О. Харченко, присвячені актуальним питанням
виcвітлення специфіки форми державного правління в Україні та світі. Особливо
слід відмітити результати дисертаційних робіт Л. Дунаєвої «Співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління сучасним
суспільством» та С. Серьогіної «Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект», які являють собою одні з найбільш ґрунтовних досліджень з окресленої проблематики в межах політичної та юридичної наук та мають значний
евристично-пошуковий потенціал для подальших напрацювань щодо форми державного правління.
Дизайн розташування й окреслення меж повноважень центральних державних інститутів є одним з ключовим чинників успішності суспільно-політичного
розвитку у будь-якій сучасній країні. Саме дискусії щодо вибору «правильної»,
«оптимальної», «такої, що відповідає національним традиціям» модифікації форми державного правління дуже часто визначають вектор стратегічного розвитку
того чи іншого суспільства, що призводить, у кінцевому підсумку, або до його демократизації, або до його автократизації.
Одним з таких центральних інститутів держави виступає парламент – найвища установа представницько-законодавчого характеру, від базових політико-правових ознак якої багато в чому і залежить вибір певного варіанту (моделі)
суспільно-політичного розвитку країни. Скажімо, місце парламенту як найвищого законодавчого органу державної влади у політичній системі, особливості його
взаємодії з іншими державними інститутами, коло повноважень de jure та de facto
дуже часто стають визначальними при класифікації форми правління. У той же
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час вивчення внутрішньої, інституціональної структури парламенту, яка нині
представлена двома варіантами – унікамеральною та бікамеральною моделями,
дає підстави для комплексної характеристики політичної системи і політичного
розвитку держави крізь призму висвітлення особливостей форми правління у ній.
У цьому контексті важливим уявляється, зокрема, аналіз бікамералізму як політико-правового феномену.
Як відомо, бікамералізм має давні історичні корені. Так, першими історичними формами бікамералізму були антична модель (ґрунтувалася на теорії «змішаного правління» Арістотеля, Полібія, Цицерона) та модель станового представництва ( в її основі – станова монархія як форма державного правління, що мала
у структурному підґрунті два елементи – колегіально-дорадчий та станово-представницький). Сучасною і постсучасною формами бікамералізму виступають модерна модель (заснована на теорії розподілу влади Ш. Монтеск’є та ідеї «стримувань і противаг» Дж. Адамса, в яких було обґрунтовано необхідність диференціації законодавчої влади шляхом її розподілу на дві палати) та плюральна модель (базується на ідеї багатовимірності реальної політики). Модерна модель стала результатом руйнування полікамеральної одноманітності європейських парламентів, наслідком ліквідації феодальних порядків і переходу до загального виборчого права. Плюральна модель бікамералізму відповідає стандартам «процесуально-консенсусної» демократії, яка є найостаннішим політико-правовим трендом розвитку держави, та аргументовано доводить, що нині вже немає тісної залежності між територіально-державним устроєм і наявністю або відсутністю другої палати парламенту. Адже сьогодні, за словами вітчизняного науковця
М. Новікова, друга (сенатська) палата найвищого законодавчого органу держави
покликана стати функціонально ефективною репрезентантою різного роду меншин в унітарних державах1.
Відтак, на наш погляд, цілком логічно слушною та методологічно обґрунтованою уявляється можливість виокремлення у моделі республіканського правління
такої її варіації як бікамеральна форма правління. Серед переваг бікамералізму як
особливої форми (або її варіації) правління можна назвати наступні. По-перше,
бікамеральні системи є ефективними у тому випадку, коли палати мають значні
відмінності, але відносно рівні повноваження. По-друге, комбінація таких базових рис бікамералізму, як (не)конгурентність та (а)симетрія, є оптимальною для
багатьох сучасних держав перехідного типу, оскільки сприяє зміцненню демократичних засад розвитку та реалізації їх принципів у політичному житті2. Тому не
дивно, що впродовж останніх двадцяти років у вітчизняній соціально-гуманітарній науці та у політичних колах не вщухають дискусії щодо переваг і недоліків бікамералізму для розвитку українського парламентаризму, для становлення національної демократичної політичної системи.
Але, на наше переконання, при розгляді можливостей впровадження бікамералізму у політичну систему України слід враховувати й особливості політичної
культури (зокрема, таке поширене явище у вітчизняній політиці, як непотизм,
властиве для всіх її акторів – лівих, центристів, правих; прозахідних і проросійських), відсутність тривалого, неперервного досвіду державотворення та демократичного розвитку, специфіку характеру політичної конкуренції, а також, що
вкрай важливо, відсутність реальних важелів впливу і контролю з боку громадян
(виборців) за діяльністю парламентарів. Отже, як вважає автор, перш ніж вести
мову про перехід до бікамеральної парламентарної системи правління у вітчизняних соціокультурних і політичних реаліях варто звернути увагу на забезпечення
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механізмів впровадження дієвого імперативного депутатського мандату та налагодження ефективного взаємозв’язку між виборцями і парламентарями. Водночас, беззаперечно, недооцінювання ролі і місця парламенту у системі органів державної влади й управління, у вітчизняній моделі державного правління тягне за
собою і викривлене уявлення про оптимальну політичну систему, яка повинна бути сформована в Україні нині, адже принцип представництва як засадничий принцип демократії має свої витоки у діяльності саме вищого законодавчого органу
держави.
Вітчизняна дослідниця О. Скребець, спираючись на матеріали політико-правових документів і соціально значимих подій у сфері взаємин парламентської і
президентської гілок влади, стверджує наступне: «Здійснення Верховною Радою
України інструментальних функцій ускладнюється недоліками виборчого механізму, відсутністю стійкої партійної системи, […] особливостями мобілізованого типу політичної участі українського населення»3. Окрім того, досвід вітчизняного парламентаризму засвідчує: за двадцять два роки його суверенного
функціонування робота національного парламенту постійно доводила про зростання розриву між інтересами народних обранців та тих, хто їх обирає, а тому говорити про необхідність запровадження бікамералізму у вітчизняних умовах зарано, тим більш у випадку, коли чітко не розроблені засади рекрутування потенційних парламентарів у верхню палату найвищого законодавчого органу держави.
Не менше значення при розгляді тієї чи іншої форми правління відіграє система розташування центральних інститутів державної влади та характерна для
кожного конкретного суспільства специфіка розподілу влади. Прикладом, українська дослідниця Л. Дунаєва пропонує при вивченні зазначеного параметру
форму правління використовувати термін «схематизм влади». «Схематизм влади
у такому розумінні реалізується як певна, визначена конфігурація, яка забезпечує
певний спосіб взаємодії транценденцій влади, інстанцій влади, еліт, місць присутності та народу. Якщо будь-яка з складових буде пропущена, то це може призвести до негативних наслідків»4. Таким чином, форма правління як комплексна характеристика держави має враховувати всі можливі іпостасі влади як її центрального, сутнісного компоненту: власне державну, а також політичну, публічну, владу місцевого самоврядування, владу політичного менеджменту тощо. При визначенні форми правління дуже важливими стають і наступні структурні показники
влади: суб’єкти, об’єкти, джерела, ресурси, мета, методи, форми прояву та реалізації. Зміна конфігурації влади зокрема та форми правління загалом відбуваються, на думку Л. Дунаєвої, внаслідок протікання трьох процесів: «інтеграції мереж довіри, ізоляції категоріальної нерівності та ліквідації незалежних центрів
влади, які вдаються до насилля та примусу»5.
Зрозуміло, що кожна конкретна країна розробляє свою модель державного
правління, втім ті універсальні параметри форми правління, які вироблені
політичною та юридичною науками, вказують на переваги і недоліки кожної з її
модифікацій за тих чи інших умов політичного життя. Конкретизація таких переваг і недоліків форми державного правління може здійснюватися, у тому числі,
через поняття «механізм держави». Державний механізм – це система різноманітних організацій, за допомогою яких держава реалізує свої функції. Державний механізм обов’язково заснований на відповідній нормативній базі та передбачає наділення відповідних державних інститутів спеціальними повноваженнями
у відповідній сфері діяльності6. Іншими словами, поняття «механізм держави»
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вказує на нормативно-юридичний бік форми державного правління, на її формальну складову, без чіткого оформлення якої неможливим уявляється її якісне
наповнення політичним «змістом».
Якщо поєднати в діалектичному аналізі «форму» та «зміст», політичну та
нормативно-юридичну сторони форми державного правління, то слушно виокремити такі компоненти у представленому понятті. Перший компонент – норми та
практика, що стосуються виду, структури, правового становища вищих органів
державної влади. Другий – норми та практика, що характеризують взаємини між
органами державної влади. Третій – норма та практика зворотного зв’язку між органами державного управління та тими, ким управляють7. Саме реальні варіації
поєднання «форми» та «змісту» у кожній конкретній модифікації системи державного правління в тій чи іншій країні часто не виправдовують тих сподівань,
які покладалися на їх ідеальні, «чисті» відповідники. Названою обставиною багато в чому можна пояснити і постійний пошук у колі політологів та правників
найбільш оптимальних конфігурацій «змішаного правління», які максимально
відповідали б викликам часу.
У випадку, коли мова йде про республіканську форму правління, більшість науковців зазвичай звертає увагу на напівпрезидентську її модифікацію як таку, що
потенційно покликана уникнути недоліків і «чистої» парламентської, і «чистої»
президентської системи, запозичивши у них максимум переваг. Власне, й вітчизняні творці Конституції при розробці Основного Закону України віддали перевагу саме напівпрезидентській формі правління – спочатку у моделі президентськопарламентської, згодом – парламентсько-президентської, та, сьогодні, знову президентсько-парламентської республіки. Український науковець І. Грицяк так пояснює переваги змішаної, напівпрезидентської форми правління: «Застосування
змішаної форми правління, яка передбачає двовладдя між президентом (глава
держави) і прем’єр-міністром (глава уряду), фактично встановлює систему правління, відповідно до якої «першим главою» є за традицією (відповідно до конституційного звичаю) президент, а за законом (відповідно до тексту конституції) –
прем’єр-міністр»8. Втім, варто зауважити, що окреслена модель, яка сформувалася і закріпилася на європейському континенті в умовах сталої (зрілої) демократії,
за умов розвитку перехідного типу, зокрема в Україні, не завжди виправдовує
свою доцільність. Як приклад, можна назвати тривалий період «двовладдя» у
вітчизняній політиці за часів президентства В. Ющенка та функціонування парламентсько-президентської системи правління, що не була підкріплена сталими
демократичними традиціями врядування та достатньо високим рівнем правової і
політичної культури, як це спостерігається в європейських країнах.
Потреби демократизації суспільно-політичного розвитку країни, оптимізації й
підвищення ефективності функціонування системи державної влади та управління зумовлюють необхідність звернення уваги, у тому числі, і на важливість
інституціалізації персоніфікованих форм здійснення влади, перш за все – інституту глави держави. Адже до універсальних при всіх модифікаціях форми державного правління повноважень глави держави належать: забезпечення спадковості
(наступництва) державної влади, гарантування конституційного порядку та захисту прав і свобод громадян, дотримання балансу у функціонуванні гілок центральної державної влади, вище представництво держави у міжнародних відносинах. При цьому інститут глави держави можна досліджувати принаймні з двох
методологічних позицій: як державний інститут та як одну з ключових характеристик (критерій) при визначенні форми державного правління.
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Саме від форми правління залежить політико-правове значення та реальне
становище глави держави у національній політико-правовій системі. Якщо вести
мову, скажімо, про напівпрезидентське правління, обсяг повноважень глави держави залежатиме, за словами вітчизняної дослідниці О. Харченко, в значній мірі
«від структуризації ключових політико-правових акторів усередині суспільнополітичної системи, а це дозволяє пристосувати їх норми до різних обставин»9.
Слід зазначити, що напівпрезидентська система правління найбільш ефективно
себе зарекомендувала у тих країнах, де суспільство розколене на радикально налаштовані групи та існує потреба значної структурної перебудови політичного й
економічного устрою, оскільки президент володіє реальними можливостями
політико-управлінського впливу на розвиток держави, на функціонування інших
центральних її інститутів. Специфікою напівпрезидентського правління в Україні
за весь період новітньої історії, яка вказує на зазначену вище його рису, стало те,
що Президент України у межах своїх конституційних прерогатив, з одного боку,
виведений поза систему розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову, та,
з іншого, – покликаний забезпечувати дієздатність всієї системи державної влади
й управління, спрямувати її на реалізацію стратегічних і тактичних завдань
суспільно-політичного розвитку.
Таким чином, поняття «форма правління» вказує на сутнісні, базові принципи
побудови системи державної влади й управління, на ключові напрями впливу державного апарату на суспільство. Втім, як влучно зауважує авторитетна українська
науковиця С. Серьогіна, «…виконання одних й тих самих завдань, які стоять перед суспільством, може бути здійснене за допомогою різних способів організації
державного апарату, тобто допускає певний «композиційний плюралізм» у даній
сфері»10. Тому одним з центральних завдань вироблення стратегічно-державницького курсу будь-якої сучасної країни стає творення, політико-правове оформлення і реалізація на практиці такого «композиційного плюралізму» на рівні засадничих державних параметрів – того, що називається формою державою,
невід’ємною і дуже важливою складовою якої є форма правління. Особливого
значення осмислення композиції системи державної влади й управління набуває
на державотворчому етапі розвитку суспільства, на якому перебуває нині Україна.
У цьому контексті на перший план висувається питання про визначення ступеню «збалансованості» тієї чи іншої форми правління. За словами С. Серьогіної,
ступінь збалансованості повноважень між вищими органами державної влади вказує на співвідношення обсягу повноважень на політичному рівні державної організації, а також є показником наявності (або відсутності) дієвого механізму «стримувань і противаг» у політико-правовій системі суспільства. Збалансована форма
правління, у свою чергу, показує, що жоден з вищих органів державної влади не
може домінувати на політичній арені, оскільки законодавча, виконавча та судова
гілки влади діють на паритетних засадах, між ними відсутня конкуренція за обсяг
повноважень, а прийняття найважливіших політико-правових рішень вимагає узгодженої співпраці кількох вищих органів державної влади. «Цей критерій має,
певною мірою, оціночний характер, але усе ж дає змогу адекватно оцінити загальну композицію державного апарату, його інституційно-функціональну організацію», – підкреслює вітчизняна дослідниця11. І хоча Україну більшість дослідників
відносить до групи країн з «відносно збалансованою формою правління», адже у
вітчизняній політико-правовій системі традиційно «слабкою ланкою» на політичній арені є уряд (за винятком поодиноких за двадцять два роки виключень), автор
переконаний: саме суттєвий ступінь незбалансованості вітчизняної моделі форми
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правління зумовлює (безперечно, у комплексі з іншими факторами і чинниками)
ключові проблеми державно-політичного розвитку нашої держави.
Отже, аналіз теоретичних та прикладних аспектів вивчення проблематики
форми державного правління, представлений у цій роботі, дає підстави стверджувати: пошуки умовно «ідеальної» для сучасної України форми державного
правління мають бути продовжені, а чинна сьогодні напівпрезидентська модель
ще потребує корегування і вдосконалення. Безумовно, переосмислення базових
засад функціонування форми правління у вітчизняних політико-державних реаліях потребує обов’язкового врахування національної специфіки – політичної
історії, традицій, особливостей типових проявів політичної свідомості та політико-правової культури тощо. Втім, на наше переконання, при цьому не повинні
ігноруватися і найкращі надбання західної політико-правової теорії, досвід
функціонування різних моделей форми державного правління за умов утвердження демократичного режиму та/або у періоди демократичних транзитів.
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Чижова О. М. Направления и механизмы действия прагматизма
Освещены направления и механизмы действия прагматизма. Рассмотрены конфликтная и консенсусная парадигмы, а также возможности их влияния и синтеза относительно развития современного общества.
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, консенсус, конструктивная
конфронтация, механизм конвергенции конфликта и консенсуса, прагматизм, стратегии влияния на конфликт.
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.
Key words: conflict, political conflict, consensus, constructional confrontation, mechanism of convergence of conflict and consensus, pragmatism, strategies of influence on conflict.

Прагматизм – напрям політично-філософського мислення, приверженці якого
вважають істинним тільки те, що приносить корисні результати.
Протягом останніх століть термін прагматизм значно змінив своє значення, а
прагматиками почали називати людей, що шукають користь в усьому та переступають через будь-які обмеження.
У політичній сфері прагматизм набув якісно нового забарвлення, тобто тут він
означає такий підхід до вирішення багатьох проблем, який тяжіє до безкомпромісного варіанту.
Тема статті актуальна, бо прагматичний підхід – це один із багатьох підходів
до управління державою, який є корисним на даному етапі розвитку української
держави. Тому ціллю цієї статті не є пошук переваг та недоліків прагматизму в
принципі а, навпаки, переваг та недоліків його у розрахунку на сучасність, а також пошук передумов та наслідків застосування принципів прагматизму у вищих
ешелонах влади в світлі сучасної політичної ситуації в Україні. Саме тому назріли
передумови для створення прагматичної влади згідно з конфліктно-консенсусною
парадигмою регулювання суспільно-політичних відносин.
Конфлікт і консенсус тісно взаємопов’язані між собою. Необхідність запобігання конфліктів потребує розуміння динаміки розвитку конфлікту та основних складових досягнення миру. У зв'язку з цим актуалізується проблема розробки способів аналізу конфліктів.
Конфлікт присутній, коли дві чи більше сторін відчувають, що їх інтереси несумісні і при цьому проявляють ворожість або переслідують свої інтереси діями,
які шкодять іншим сторонам. Сторонами можуть бути індивіди, малі та великі
групи, країни. На думку А. Дмитрієва, конфлікт може бути «зумовлений зовсім
необачливими діями індивідів чи груп, котрі знаходяться в достатньо віддаленому зв'язку з протиборствуючи ми сторонами», його психологічні причини «складаються із суперечностей, взаємовиключних цілей і мотивів поведінки», причому
остання «здатна відобразити всю складність сучасного життя1. Таким чином, стає
очевидним, що люди вступають у конфлікт через розбіжність їх інтересів, потреб
та цінностей – трьох компонентів, що лежать в основі більшості конфліктів.
Ці складові носять прагматичний характер. Так, термін «інтереси» вживається
стосовно бажань та прагнень людей у конфлікті, які часто визначаються в
термінах несумісності інтересів. Слід підкреслити, що взаємозв'язок інтересів, а
також їх прагматичне суперництво є невід'ємним показником нормального
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суспільства політичного розвитку. Зіткнення прагматичних інтересів можна
порівняти «з розвиненим і збалансованим суперництвом сучасних екологічних
організацій», а «суперництво поєднується із співробітництвом» та з «розумінням
певної спільності інтересів»2.
«Потреба» – це також те, «до чого люди прагнуть у конфлікті», але вони і
прагматичні, і матеріальні: безпека, визнання та універсальні погляди для кожної
людини. Вони істотно відрізняються від інтересів, не можуть бути предметом переговорів. Ці потреби фундаментально-прагматичні та необхідні для людського
задоволення.
«Цінності» є фундаментальними віруваннями і не підлягають переговорам.
Це ідеї, звичаї, традиції, властиві певному суспільству. Цінності – ідеї мають
прагматичний характер та визначають наше розуміння світу згідно з конфліктноконсенсусною парадигмою. Коли цінності людей затронуті, люди багато нащо
здатні, аби їх відстояти. В залежності від того, яка причина конфлікту, що зачеплено у першу чергу, обирається відповідна стратегія впливу на конфлікт.
До напрямів дії та впливу прагматизму на конфлікт слід віднести об'єктивні та
суб'єктивні фактори. Так, протиріччя можуть полягати в об'єктивних обставинах:
зниження рівня життя, демографічні зміни, матеріальні потенціали, озброєння.
Конфлікт можуть викликати і суб'єктивні зміни, наприклад, нова націоналістична
ідеологія. Суб'єктивні зміни виникають незалежно від наявності реальних
об'єктивних факторів.
Спостереження показують, що з часом суб'єктивний компонент конфлікту
стає більш важливим, ніж об'єктивний. Конфлікт виникає тільки з об'єктивних
причин, але розвивається під впливом суб'єктивності сторін. Суб'єктивне начало
завжди додає складності конфлікту з погляду його розв'язання чи пом'якшення, а
внаслідок суб'єктивних причин конфлікти «не завжди піддають строгій логічній
реконструкції і часто утримують важкопояснювальну складову, котра надає
конфлікту індивідуальної своєрідності й не дозволяє розв'язати його простими засобами»3.
Одним з напрямів та механізмів дії прагматизму на виникнення, розвиток та
застосування конфлікту виступають внутрішні та зовнішні фактори. Так, до
внутрішніх відносять дисбаланс етнічних груп всередині країни – Ефіопія, Судан,
Бургундія, екстремізм лідерів – Руанда, Югославія, Молдова. Зовнішніми факторами є: глобальна та регіональна ізоляція (ісламісти в Південному Судані), вплив
війн у колишній Югославії на пом'якшення конфліктів Македонія – Греція 1992,
Чехія-Словаччина 1992 – 1993, Угорщина – Словаччина 1992 -1994, втручання
третьої сторони, тобто пізнє втручання – Сомалі, Судан, постконфліктне втручання – Руанда. Молдова та Чечня – європейські приклади загострення конфлікту без
раннього втручання третьої сторони4.
Для усвідомлення різноманітності проявів конфліктів та їхньої фіксації в сучасній конфліктології важливе значення відіграє конфліктно-консенсусна парадигма регулювання суспільно-політичних відносин в єдності з політичним прагматизмом.
Політичний прагматизм є суперечливим, оскільки має кілька підходів для
трактування. Так, один з них розглядає прагматизм як властивість політичної
діяльності, за якої головним критерієм та чинником стає досягнення поставленої
мети, тобто у цьому варіанті розуміння поняття прагматизму є точним відтворенням теорії Макіавеллі. Інший погляд на прагматизм – це необхідність діяти, не покладаючись на авторитет та апріорні ідеї, шукати кращі способи та варіанти дій,
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випробувати та перевіряти їх, відбирати найефективніші, приймати обгрутовані
рішення, тобто керуватись розумом та логікою.
Докорінні реформи в українській державі супроводжувалися протиріччями у
суспільно-політичному житті, які можуть переро сти у гострий політичний
конфлікт. Саме тому, важливо виробляти і використовувати ефективні, прагматичні механізми стабілізації ситуації, які б забезпечили стабільність та прогресивність дії прагматизму згідно з конфліктно-консенсусною парадигмою.
Але проблема політичного конфлікту та механізмів його вирішення потребує
подальшого дослідження, тому, що ці механізми повинні бути дієвими, ефективними, практичними. Ось чому варто досліджувати це питання у зв'язку з доктриною прагматизму.
Підкреслимо: український політик та вчений В.М.Литвин стверджує, що ознаки, властиві будь-яким перехідним процесам, мають «підвищений рівень
суспільно-політичної конфліктності», а французький психолог Х. Таузард зазначив, що конфлікт визначається як «ситуація, в якій дійові особи (індивіди, групи,
організації, нації) або переслідують несумісні цілі та цінності, або одночасно в
конкурентній манері прагнуть досягнути одну й ту саму мету»5. Однак, неможливо сьогодні охарактеризувати всі або хоча б основні напрямки та механізми дії
прагматизму в реальних політичних ситуаціях, коли градація конфліктів має велике значення для встановлення і підтримання політичної гармонії. Всюди, де
існують протилежні інтереси, присутній стан конфлікту, а оскільки прогрес можливий завдяки єдності протилежностей, різноманітності думок, традицій, інтересів, конфлікт як стан в суспільстві, неминучий. Слід пам'ятати, що нестабільність нерідко слугує стимулом пошуку суспільної згоди згідно з консенсусною парадигмою і чинником забезпечення ефективних змін6 в напрямку дії
прагматизму. Необхідно вміти правильно впливати на перебіг конфліктної ситуації таким чином, щоб вона сприяла прогресу, а не деградації.
Прагматизм та консенсус сприяють врегулюванню конфліктних ситуацій.
Консенсус являє собою метод групового прийняття рішень. Група, що використовує метод консенсусу, не голосує, а дискутує і вносить поправки у пропозиції до
тих пір, поки кожний присутній не погодиться з ними. Кожний член групи має
право заблокувати рішення. При цьому у групи є вибір: яким-небудь чином схилити «блокератора» відмовитися від протесту, або шукати альтернатив, які його
задовольнять, кризу консенсусу в його суспільно-політичному вимірі повязують
«з кризою відносин церква – держава, традиційної політики і включенням у неї
нетрадиційних груп, перерозподілом ролей і статусів, розривом еліт і мас і т.д.»7.
Метод консенсусу має позитивні та негативні сторони. Бувають ситуації, коли
консенсус неможливий. Позитивним аспектом консенсусу є те, що в його методі
немає придушуючого впливу більшості над меншістю. До негативних аспектів
консенсусу відноситься те, що він потребує часу та терпіння. Консенсус передбачає тривалі багаточасові монотонні зустрічі, що не тільки виснажує людей, але й
обмежує участь тих, хто дорожить часом. Твердження про ненасильницький консенсус багато прагматистів вважають міфом. Насправді, консенсус може включати форми насилля, наприклад, примушування однієї сторони погодитися з рішенням іншої. До того ж консенсус часто має зворотній ефект. Ставлячи перед собою
мету повної єдності і прагнучи задовольнити всі заперечення перед тим як прийняти остаточне рішення, консенсус як складова конфліктно-консесусної парадигми, знищує прогресивність протилежності думок, що проблематично, коли у
сторін є значні відмінності в інтересах і цінностях. Згідно з прагматизмом та ме-
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ханізмом його дії, консенсус у чистому вигляді рідко є корисним. Якщо мова йде
про серйозні політичні конфлікти, класичний консенсус є практично неприпустимим. Практичні концепції посилюють мету консенсусу, тобто прийти до загальної
повної згоди та вирішення проблеми. В більшості конфліктів ця мета нездійсненна. В стратегіях впливу на конфлікти метою є досягнення рішень, які б підтримували інтереси сторін, а стосовно глибоких конфліктів консенсус не є придатним.
Реалії сьогодення та напрями дії прагматизму, безпо середньо, політичного
свідчать, що консенсус може бути ефективним на невеликих диспутах і як інструмент створення коаліції, але він не застосовується, коли мова йде про глибоко
вкорінені цінності відмінностей та незгасаючі конфронтації.
Отже, консенсус не є справжнім серйозним політичним механізмом для
вирішення глибоких конфліктів. Конфліктно-консенсусна парадигма сприяє та
посилює дослідження консенсусу як доповнення до стратегій, що застосовуються в конфліктних ситуаціях. При цьому важливо вміти визначити, коли конфлікт
«дозрів» для консенсусного розв'язання, а коли ні. Крім того, багато етапів, які
традиційного використовуються в консенсусі, можуть бути з успіхом застосовані
в конфліктних ситуаціях, в яких більш прийнятне продовження конфронтації, а не
класичне консенсусне розв'язання. Стратегія «Конструктивної конфронтації» яка
є найбільш припустимою у випадку нерозв'язаних конфліктів, використовує багато з техніки консенсусу.
Регулюючи суспільно-політичні відносини, конфліктна-консенсусна парадигма керується стратегіями впливу на конфлікт, до яких відносяться: запобігання
конфлікту, управління конфліктом, розв'язання конфлікту, транс формація
конфлікту.
Стратегія конструктивної трансформації має декілька ключових принципів: –
багато конфліктів неможливо вирішити і не треба вирішувати. Конструктивна
конфронтація пропонує сторонам набір засобів для ведення конструктивного
конфлікту, які включають краще розуміння інтересів, потреб, цінностей іншої
сторони та власних;
- чітке виокремлення стрижневих первісних суперечностей з «конфліктних
вторинних нашарувань». До фундаментальних розбіжностей відносять інтереси,
цінності та потреби, несумісні з іншою стороною. Вторинними нашаруваннями є
непорозуміння, процедурні проблеми, технічні проблеми, суб'єктивні загострення;
- диференційований підхід. Більшість нерозв'язаних проблем не мають простих виходів, де отримають перевагу обидві сторони. Найбільш ефективним є диференційоване покращення розуміння сторонами можливостей поєднання власних інтересів, потреб, цінностей з іншою стороною, щоб перебіг конфлікту став
максимально конструктивним.
Сьогодні прагматизм діє в напрямку бажаних конструктивних конфліктів, що
породжують суспільний прогрес і зростання. Вирішення конфліктів в конструктивних рамках є наслідком синтезу конфліктної та консенсусної парадигми. Повний консенсус у сучасному політичному житті практично неможливий, особливо, коли мова йде про глибоко вкорінені та нерозв'язані конфлікти в сучасному
суспільно-політичному житті.
Однак, не слід забувати, що консенсус э одним з механізмів дії прагматизму в
напрямку впливу на конфлікти.
Політика починається там, де існують конфлікти вона покликана знайти засоби їх розв'язання. Конфлікт неодмінний супутник політики, а конфлктно-консен-
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сусна парадигма застосовується в науці як системна методологія з'ясування
політично актуальних проблем сучасності8.
Потреба людини у справедливості, наявності певних орієнтирів породжує світ
політичного. Політика характеризується потребою у так званому «жаданні влади», яку слід розрізнювати як потребу системи у саморозгортанні або як результат внутрішньосистемної враженості хибності, наслідком чого є агресивно-деструктивне функціонування політичної системи.
Отже, одним з найскладніших моментів є створення прагматико-практичних
механізмів конвергенції між конфліктом і консенсусом. Для виявлення конвергенції конфлікту слід звернутися до проблеми детермінант.
Відповідно до конфліктно-консенсусної парадигми можливі три системи
політичної організації: 1) з відсутністю потреби у зовнішньому ворогові для їх
стабільності; 2) з існуванням у стабільному конфлікті, де останній – необхідна частина системи; 3) з підтриманням стабільності за рахунок інтенсивності, здатної
зруйнувати саму організацію.
Таким чином, угоди, в яких чітко фіксуються цілі противників і обумовлений
момент майбутнього прагматичного завершення боротьби, зменшують тривалість
конфліктів. Якщо одна із сторін домоглася своєї мети, а інша визнала цей факт, як
знак своєї поразки, конфлікт вичерпано. Чим жорсткіше окреслено предмет суперечки, чим виразніші ознаки, що знаменують перемогу, тим більше шансів, що
конфлікт буде локалізований у часі й просторі. Тому, врахування механізмів впливу прагматизму, котрі спонукають до компромісу та консенсусу в сучасних умовах є суспільно-політичною важливою справою.
1. Дмитриев А.В. Конфликтология: учеб. пособ. / Дмитриев А.В. – М.: Гардарики,
2000. – С.73,74. 2. Гончаров Д.В. Введение в политическую науку / Д.В. Гончаров,
И.Б. Гоптарева. – М.: Юристь, 1996. – С. 122. 3. Дмитриев А.В. Цит. работа. – С. 80.
4. Політологія: підручник / за ред. І.Дзюбка. – К., 2001. – С.123. 5. Литвин В.М. Сучасна Україна у дзеркалі суспільно-політичних конфліктів / В.М. Литвин // Урядовий
кур'єр. – 2002. – 23 листопада. – № 218. – С. 6,7. 6. Дегтярев А.А. Основы политической
теории: учебн. пособ. / Дегтярев А.А.– М.: Высшая школа, 1998. – С. 196. 7. Политология: Учебное пособие для студентов технических университетов. – Санкт-Петербург,
1998. – С. 325. 8. Рубан Л.С. Развитие конфликта-консенсуса в полиэтнических регионах (Социологический анализ – прогноз). – М., 1998. – C. 97.
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дування з метою аналізу процесу імплементації принципу захисту територіальних кордонів місцевих співтовариств.
Незважаючи на імплементацію певних положень Європейської хартії місцевого самоврядування в законодавство України, загальна ситуація є незадовільною та потребує
рішучих і послідовних змін. Автор проаналізував тексти Європейської хартії місцевого
самоврядування на англійській та французькій мовах, що дало можливість зробити висновки щодо суті принципу захисту територіальних кордонів місцевих співтовариств.
Реальний захист території місцевих співтовариств є важливим фактором, що
вказує на стабільність та процвітання будь-яких місцевих співтовариств.
Автором були досліджені акти органів місцевого самоврядування, що порушували
принцип захисту місцевих кордонів, проведений їх аналіз та зроблені відповідні
висновки.
Також, були проаналізовані праці експертів та науковців в галузі місцевого самоврядування, що дало змогу виробити пропозиції щодо покращення ситуації що склалась.
Ключові слова: Європейська хартія місцевого самоврядування, принципи місцевого
самоврядування, імплементація принципів місцевого самоврядування, захист територіальних кордонів місцевих співтовариств.
Панасюк С.А. Защита территориальных границ местных сообществ: реалии и
перспективы имплементации принципа Европейской хартии местного самоуправления в законодательство Украины
Проанализировано работы экспертов и ученых, законодательство и акты органов
местного самоуправления, и текст Европейской хартии местного самоуправления, с
целью анализа процесса имплементации принципа защиты территориальных границ
местных сообществ.
Несмотря на имплементацию некоторых положений Европейской хартии местного самоуправления в законодательство Украины, общая ситуация является неудовлетворительной и нуждается в решительных, и последовательных действиях. Автор
проанализировал тексты Европейской хартии местного самоуправления на английском
и французском языках, что дало возможность сделать выводы о сути принципа защиты территориальных границ местных сообществ.
Реальная защита территории местных сообществ является важным фактором,
который указывает на стабильность и процветание любого местного сообщества.
Автором были изучены акты органов местного самоуправления, которые нарушала принцип защиты местных границ, был проведен их анализ и сделаны соответствующие выводы.
Также, были проанализированы работы экспертов и ученых в области местного
самоуправления, что дало возможность выработать предложения для улучшения сложившейся ситуации.
Ключевые слова: Европейская хартия местного самоуправления, принципы местного самоуправления, имплементация принципов местного самоуправления, защита
территориальных границ местных сообществ.
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 authority 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-government, implementation of the principles of local self-government, protection of local
authority boundaries.

З метою належного запровадження та розвитку місцевого самоврядування в
державах-членах Ради Європи в 1985 році цією організацією була прийнята та
відкрита для підписання Європейська хартія місцевого самоврядування (далі –
Хартія)1. Підписання та ратифікація Україною Європейської хартії місцевого самоврядування, було кроком до демократичних цінностей європейської спільноти.
В тексті Хартії закріплені принципи, які є базисом для запровадження та реалізації «доброго врядування» в країні. Одним із таких базових принципів є принцип захисту територіальних розмежувань органів місцевого самоврядування,
закріплений в ст. 5 Хартії, який потребує свого системного дослідження з метою
більш повного втілення в законодавстві та практиці діяльності та взаємодії органів місцевого самоврядування України з іншими органами публічної влади.
Принцип захисту території місцевих спільнот у вітчизняній юридичній літературі на рівні монографічних праць окремо не досліджувався, але в деяких працях фахівців-конституціоналістів він згадується. Так, у своїй статті вітчизняний
дослідник В.В. Кравченко наголошує на неповному відтворенні принципів Хартії
в Конституції України та в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та виділяє серед інших принципів, що знаходяться в такому стані, «принцип
цілісності та непорушності території суб’єктів права на місцеве самоврядування»2.
Автори підручника «Муніципальне право України» зазначають, що ст. 5
Хартії є продовженням ст. 4, що визначає компетенцію місцевих співтовариств, та
зауважують на недоліках законодавчого закріплення положень ст. 5 Хартії3.
На важливості принципу, що закладений в ст. 5 Хартії зазначають і автори колективної монографії «Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні» (далі – Колективна монографія)4.
На нашу думку, для коректного та якісного розуміння положень Хартії, необхідно ретельно проаналізувати текст Хартії англійською та французькою мовами.
Тексти англійською та французькою мовами мають однакову силу та можуть
допомагати при визначенні суті термінів та розумінні принципів, що фактично
закріплено в Хартії та складають її онтологічний зміст.
Відповідно до англомовної версії Хартії в положеннях ст. 5 «Protection of local
authority boundaries» (Захист/охорона кордонів місцевих співтовариств) зазначено
наступне: «Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where
this is permitted by statute» (Зміни в кордонах місцевих співтовариств не можуть
відбуватись без попередньої консультації із зацікавленою місцевою спільнотою,
можливо, шляхом проведення референдуму, де це дозволяється законом/статутом).
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Офіційний переклад Хартії українською мовою зазначає: «Зміни територіальних кордонів місцевих властей не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом».
Ключовим питанням є переклад опорного терміну «local authority». Ще донедавна, даний термін (в офіційному перекладі) був перекладений українською мовою по всьому тексту Хартії, як «органи місцевого самоврядування». Переклад,
що існує зараз є більш чітким та відповідає суті Хартії. Проте, на нашу думку,
проблема трактування терміну «local authority» залишилась по тексту Хартії в її
україномовному варіанті. Адже термін «місцеві власті» не вирішує проблеми розуміння терміну «local authority».
Хто ж такі «місцеві власті» і чому не «місцева влада»? Місцевою владою на
певній території є люди (колектив/спільнота, що проживає на певній території та
має право голосувати на місцевих виборах).
У версії Хартії французькою мовою, словосполучення зазначені в ст. 5 «local
authority boundaries» та «local communities» зазначені «limites territoriales locales»
(межі/кордони місцевих територій ) та «les collectivitйs locales» (місцеві колективи) відповідно. Автор вважає, що не можна переоцінити важливість якісного розуміння та перекладу термінів Хартії для якісної імплементації її принципів в законодавство України.
Якщо дослівно перекладати з англійської мови термін «local authorities», то
він перекладається, як: local – місцеві (локальні), а authorities – влади (власті). Такої точки зору дотримуються автори нового офіційного перекладу Хартії, автори
навчального посібника «Принципи європейської хартії місцевого самоврядування»5 та автори експертного висновку щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування6
(далі – Експертний висновок).
Проте, якщо перекладати з французької мови (текст якої має таку ж силу, як і
англійська версія), то термін «collectivitйs locales» перекладається: collectivitйs –
спільноти (общини, громади, колективи), а locales – місцеві (локальні).
Про доречність перекладу та розуміння в контексті Хартії перекладу терміну
«collectivitйs locales» (відповідно і «local authorities»), саме як «місцеві співтовариства», зазначає у своїй праці російський вчений-муніципаліст М.О. Краснов7.
В Колективній монографії згадується російський вчений О.О. Замотаєв, що також
вважає за доцільне використовувати термін «місцеві співтовариства»8.
Слід зазначити, що в історичній ретроспективі одним із документів, що передував прийняттю Хартії, є 64-а резолюція Європейської конференції місцевих
влад9 (далі – Конференція). Даний документ є важливим для розуміння онтологічної та телеологічної суті, що закладалась при розробці Хартії.
Назва Конференції на англійській «European Conference of Local Authorities» і
для якісного розуміння терміну «local authorities» необхідно порівняти його із
версією французькою мовою «Conference Europeenne des Pouvoirs Locaux». Як ми
бачимо, версія на французькій мові оперує терміном «pouvoirs locaux», а не
«collectivitйs locales» як в версії Хартії французькою мовою.
А по тексту 64-ї Резолюції Конференції використовувались терміни: англ.
«local communities» та франц. «collectivitйs locales» – місцеві громади (локальні
/місцеві/ колективи).
Наступним важливим документом на шляху до прийняття Хартії є 126-а резолюція Конференції місцевих та регіональних влад Європи10. В тексті даної 126-ї
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резолюції містився вже термін «local authorities», проте французька версія залишилась незмінною та містила термін «collectivitйs locales».
Частково та поверхнево проаналізувавши наявні проблеми щодо перекладу
термінів Хартії, повернемось до суті ст. 5 Хартії. Нагадаємо, що відповідно до
тексту вищезазначеної статті: «Зміни в кордонах місцевих співтовариств не
можуть відбуватись без попередньої консультації із зацікавленою місцевою
спільнотою, можливо, шляхом проведення референдуму, де це дозволяється законом/статутом».
Отже, при зміні меж будь-якої базової територіальної громади (території
місцевого співтовариства/територіальної громади), що є за Конституцією України11 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»12, суб’єктом
права на місцеве самоврядування, має бути обов’язково проведена консультація
та визначена думка місцевих жителів.
Відповідно до положень п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»13, до виключної компетенції місцевих рад належить:
«прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і
порядку, визначених цим та іншими законами».
Конституційний Суд України, у своєму рішенні по Справі про адміністративно-територіальний устрій України від 13.07.2001 № 11-рп/200114, розтлумачив
положення п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Він зазначив, що ані Конституція, ані інші акти законодавства України не заперечують права міських рад вирішувати питання адміністративно-територіального устрою. При вирішенні питань адміністративно-територіального устрою
районів у містах обов'язково повинна враховуватись думка населення. Обсяг
повноважень міських рад встановлюється Конституцією України (частина шоста
статті 140), базовим Законом, Законом про столицю та іншими законами України.
Чинні базовий Закон і Закон про столицю до компетенції міських рад відносять
повноваження приймати рішення з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цими та іншими законами15.
Положення п. 41 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» про те, що до компетенції сільських, селищних, міських рад належить
прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою, треба розуміти так, що вирішення цих питань не віднесено виключно до повноважень
державних органів і може здійснюватися сільськими, селищними, міськими радами в межах і порядку, визначених цим та іншими законами України.
Межі таких повноважень міських рад, зокрема щодо утворення і ліквідації
районів у місті Києві, зазначеним та іншими законами України чітко не визначені
і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. Ці питання, виходячи із
спеціального конституційно-правового статусу міста Києва як столиці України,
може вирішувати Київська міська рада.
Отже, Київська міська рада має повноваження щодо вирішення питань щодо
адміністративно-територіального устрою в Києві.
Проте, Конституційний Суд України, в підтвердження положень Хартії, зазначив про необхідність консультації з територіальною громадою щодо зміни територіальних меж в місті Києві.
Відповідно до положень ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»16, до компетенції виконавчих органів місцевих рад належить: «підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом».
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Стаття 5 Хартії передбачає можливість консультації із місцевими мешканцями щодо питань зміни територіальних меж шляхом проведення референдуму, якщо таке зазначено в законодавстві/статутом.
До прийняття в 2012 році Закону України «Про всеукраїнський референдум»
від 6 листопада 2012 року17, існував Закон України від 13 серпня 1991 року «Про
всеукраїнський та місцеві референдуми»18, що визначав питання проведення та
повноважень місцевих референдумів.
Статтею 4 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від
13 серпня 1991 року було визначено, що предметом місцевого референдуму може
бути питання щодо прийняття, зміни або скасування рішень з питань, віднесених
законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.
Окремо, ст. 6 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»
від 13 серпня 1991 року визначала, що виключно місцевими референдумами у
відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання про
об'єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр.
Отже, законодавством була передбачена можливість та необхідність проведення місцевого референдуму з питань зміни територіальних кордонів місцевих
співтовариств.
На даний час не існує закону, що б регулював питання проведення місцевого
ре ферендуму. Проте, не дивлячись на наявність обов’язків передбачених
Хартією, підтверджених Конституційним Судом України та маючи законодавчо
передбачені можливості, в 2001 році Київська міська рада прийняла рішення
№ 162/1139 від 30 січня 2001 року «Про адміністративно-територіальний устрій
м. Києва»19, без жодних консультацій з жителями м. Києва.
Про дане порушення положень ст. 5 Хартії зазначено і в Експертному висновку: «Стаття може стати серйозною перешкодою у випадку «силового» укрупнення громад в ході адміністративно-територіальної реформи. Втім, у 2001 році норми статті було просто проігноровано при зміні кількості і меж районів міста
Києва».
27 квітня 2001 року за № 280/1257 Київська міська рада приймає нове рішення «Про межі нових адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по
проведенню адміністративно-територіальної реформи»20, яке потім змінює своїм
же рішенням від 29 листопада 2001 року № 126/1560 Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 27 квітня 2001 року № 280/125721.
Звісно, і цього разу, жодних консультацій та референдумів не проводилось.
Таким, чином права членів територіальної громади були грубо проігноровані органом місцевого самоврядування в місті Києві (Київською міською радою). Єдина відповідальність, яку можуть понести депутати місцевої ради – перевибори,
або необрання їх депутатами до нового складу місцевої ради.
Окремо, необхідно зазначити, що питання щодо зміни меж адміністративнотериторіальних одиниць визначаються і Земельним кодексом України. Так,
відповідно до положень ст. 173 Земельного кодексу України22:
«Межа району, села, селища, міста, району у місті – це умовна замкнена лінія
на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій. Межі району, села, селища, міста, району у місті
встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою що-
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до зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних
планів населених пунктів».
Статтею 174 Земельного кодексу України визначаються органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних
одиниць.
Стаття 175 Земельного кодексу України визначає порядок встановлення і
зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.
Проблеми з ігноруванням положень Хартії існують по всій Україні і не лише
з питань зміни меж районів у містах.
Повноваженнями щодо зміни меж міст наділена Верховна Рада України: «утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення
населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених
пунктів і районів» (п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України)23.
У своїй статті «Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і
принципів Європейської хартії місцевого самоврядування»24 В.В. Кравченко акцентує увагу на проблемі виконання вимог ст. 5 Хартії: «Окремої уваги заслуговує питання відтворення та реалізації принципу цілісності та недоторканості території суб’єктів місцевого самоврядування. В юридичній літературі неодноразово зверталася увага на те, що в Конституції та законах України не визначено територіальної основи місцевого самоврядування, не встановлені межі територіальних громад. Це спричинило вживання в окремих нормативних актах низки понять
і термінів, що не дістали відповідного законодавчого визначення, наприклад: «територія юрисдикції сільської, селищної, міської ради», «територія села, селища,
міста» тощо. Відсутнє нормативне визначення і терміну, що вживається в
офіційному перекладі українською мовою Європейської хартії місцевого самоврядування – «територіальні кордони органу місцевого самоврядування». Зрозуміло, що за таких обставин взагалі абсурдною є постановка питання про імплементацію цього принципу Хартії в Україні».
Висновок. Принципи, що закладені в тексті Європейській хартії місцевого самоврядування є базовими для реалізації належного рівня доброго врядування та
розвитку місцевого самоврядування як відповідного рівня публічної влади, що
покликана забезпечити належне існування громадян та інших членів територіальних громад у локальному соціумі на території єдиної держави.
Коректний переклад тексту Хартії, в сукупності із належною імплементацією
принципів місцевого самоврядування є запорукою існування місцевого самоврядування як такого. Тому вважаємо, що принцип захисту території місцевих
спільнот, що закладений в ст. 5 Хартії, є ключовим для існування та розвитку територіальних громад.
Захист території місцевих спільнот, цілісність їх кордонів, чітке законодавче
закріплення процедури їх зміни, обов’язкове проведення консультацій з місцевими жителями щодо питань зміни меж території – тобто створення відповідного
законодавчого матеріально-процесуального механізму, є важливою запорукою
розвитку самостійного громадянського суспільства та демократичної держави.
Разом з тим, слід констатувати, що нівелювання та неякісна імплементація
цього та інших принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в
національне законодавство, призводить до номінальності ролі місцевого самоврядування та другорядності муніципальної влади як самостійного рівня публічної
влади. Тому, враховуючи, що місцеве самоврядування в Україні має жевріючий
характер, воно об’єктивно потребує комплексного законодавчого реформування.
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Вважаємо, що існує нагальна необхідність проведення всеукраїнських конференцій, створення спеціальних комісій та експертних груп щодо питань
національного перекладу тексту Європейської хартії місцевого самоврядування,
та імплементації її положень. Бо відсутність комплексних заходів щодо нормалізації ситуації що склалась, може суттєво вплинути на розвиток демократії в
нашій країні та подальші євроінтеграційні процеси.
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УДК 321.01
А. Л. СОТНИК

МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ
СЕРЕД ІНШИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Розглядається місце правової політології як нової галузі політичного знання серед
інших гуманітарних дисциплін. Аналізуються взаємозв’язки правової політології з філософією (політичною філософією), соціологією (політичною соціологією), історією
(політичною історією), юриспруденцією (теорією держави і права, історією політичних і правових вчень, філософією права, соціологією права).
Ключові слова: правова політологія, гуманітарні дисципліни, політична наука.
Сотник А. Л. Место правовой политологии среди других гуманитарных дисциплин
Рассматривается место правовой политологии как новой области политического
знания среди других гуманитарных дисциплин. Анализируется взаимосвязь правовой политологии с философией (политической философией), социологией (политической социологией), историей (политической историей), юриспруденцией (теорией государства и
права, философией права, социологией права).
Ключевые слова: правовая политология, гуманитарные дисциплины, политическая
наука.
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 philosophy), 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 появою правової політології нагальним постає питання про визначення її
місця серед інших гуманітарних дисциплін. Нині правова політологія стрімко
розвивається в рамках політичної науки, формуючи відносно самостійну підсистему в структурі політичного знання. Самобутність цієї системи визначається
тим, що вона є багатогранною за своїм змістом формою синтезу політико-правових знань про політичну дійсність.
Виходячи із змісту і значення правової політології, вважаємо, що вона має
зайняти особливе місце у системі гуманітарних і безпосередньо політологічних
дисциплін. На нашу думку, це особливе місце зумовлене тим, що вона:
1) об’єднує і використовує теоретичні напрацювання, висновки гуманітарних
дисциплін задля більш глибинного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються у політичній дійсності;
2) досліджує, аналізує основні закономірності розвитку політики і права в
цілому;
3) орієнтується на дослідження, які проводяться на перетині політології і правознавства.
Аналіз співвідношення правової політології з іншими гуманітарними дисциплінами свідчить про їх нерозривний зв'язок. Адже для формування своїх загальнотеоретичних положень правова політологія повинна використовувати знан© СОТНИК Антоніна Леонідівна – аспірантка Інституту держави і права
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ня філософських, соціологічних, історичних та інших наук, без яких неможливо
сформувати цілісне уявлення про суспільно-політичну дійсність. Водночас правова політологія не може існувати і без спеціальних політичних наук, без узагальнення їх дослідницьких результатів, які являють собою базу для формування її загальнотеоретичних висновків. У цілому правова політологія не підміняє теорію
галузевих політичних наук і не розчиняється в ній. Теоретичні поняття і закономірності, виявлені правовою політологією, повинні стати у майбутньому
керівними орієнтирами для спеціальних політичних наук.
У процесі пізнання закономірностей розвитку політичних явищ і процесів
правова політологія активно використовує методологічний арсенал філософії.
Адже саме філософія звертається до сутності політичного як такого.
Як влучно підкреслює Д. Шевчук, «лише з філософської точки зору можна
зрозуміти феномени сучасного політичного світу, які не схоплюються тими методологічними засобами, що пропонуються усталеними парадигмами розуміння
політики»1.
Філософія озброює політологів науковою методологією дослідження, дає змогу глибше зрозуміти сутність тих явищ і процесів, які відбуваються у політичній
сфері. Вважаємо, що філософія, зокрема через політичну філософію, глибоко проникає в правову політологію і стає невід’ємною частиною її теоретичної системи.
Політична філософія є світоглядно-методологічною основою досліджень
політики. Вона визначає сутність політики, її природу, призначення, місце в системі соціальних явищ, формулює критерії, якою вона повинна бути. В. Андрущенко пише: «Філософія, на відміну від спеціальних наук, покликана осягати
політику саме як певне цілісне утворення, здійснювати її світоглядне, теоретикопізнавальне та методологічне осмислення (теоретичний супровід) її розвитку в
суперечливому сьогоденні і в перспективі…філософія політики постає у статусі
філософської (тобто теоретико-пізнавальної, методологічної і світоглядної) галузі
знань про політику як цілісний феномен, в його найбільш загальних характеристиках, закономірностях розвитку, структурування та функціонування, в системі
взаємопов'язаних факторів суспільно-історичного процесу і у відношенні до людини як суб'єкта своєї власної життєдіяльності і культури»2.
Правова політологія активно використовує нормативно-ціннісний підхід
політичної філософії, зорієнтований на розробку ідеалу політичного устрою та
шляхів його практичного втілення. При цьому важливим для правової політології
є розкриття цінності політики як справедливого соціального управління, метою
якого є забезпечення суспільного порядку та справедливості.
У цілому філософія є важливою частиною гуманітарної підготовки фахівців з
політології. Адже «формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної
культури неможливе без філософського осягнення дійсності, без філософії як теоретичної основи світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання»3.
Правова політологія також тісно взаємодіє з соціологією. Адже вивчення
політичної дійсності неможливе поза дослідженням органічно пов'язаних із нею
відповідних соціальних явищ і процесів. Деякі з них є типовими для політичної
сфери і пов'язані з особливостями діяльності державних та самоврядних органів,
виявленням правомірної і неправомірної поведінки суб'єктів політики, з'ясуванню
причин конфліктів, що виникають у політичній сфері.
Тісний зв'язок правової політології wз соціологією, включаючи політичну
соціологію, зумовлений тим, що: 1) особистості, соціальні групи, спільноти,
інститути та організації є найважливішими суб'єктами та об'єктами політики;
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2) політична діяльність є однією з основних форм життєдіяльності людей і їх
об'єднань, що безпосередньо впливає на соціальні зміни в суспільстві; 3) політика – соціальне явище, однією із основних функцій якої є управління і контроль за
суспільними процесами.
Вивчаючи й аналізуючи політичну сферу, соціологія йде від соціального до
політичного, тобто від відносин між соціальними спільностями до відносин з
приводу політичної влади. Так, у центрі уваги політичної соціології знаходяться
безпосередньо проблеми взаємозв'язку політичного і соціального, а саме соціальної обумовленості політичної влади, відображення в ній інтересів різних соціальних груп, вплив соціальних конфліктів на політичне життя, шляхи досягнення
суспільно-політичної згоди.
Правова політологія йде від права до держави, політичної влади і суспільства.
Її в першу чергу цікавлять питання політичної ефективності права, ступінь реалізації права, його норм, принципів і цінностей в діяльності суб’єктів політики,
включаючи зворотній вплив політики на процес право- творення і правозастосування.
Так, наприклад, якщо соціологія вивчає проблему громадянського суспільства
у зв'язку з дослідженням соціальної дійсності, то правова політологія – акцентує
увагу на вивченні політико-правових аспектів діяльності інститутів громадянського суспільства. Для соціології важливо з'ясувати соціальну структуру громадянського суспільства, соціальний статус особистості, соціальних груп і спільнот
тощо. Правову політологію цікавить, перш за все, політико-правові умови
функціонування громадянського суспільства, реальний вплив інститутів громадянського суспільства на процес створення і реалізації політико-правових норм,
політичний і правовий статус особистості, права, свободи і обов'язки громадян
тощо.
Вважаємо, що в цілому правова політологія має активно співпрацювати з
соціологією, використовувати результати соціологічних досліджень задля підвищення соціальної ефективності політики.
Правова політологія також тісно переплітається з історією. Співвідношення
правової політології та історії визначається тим, що, з одного боку, правова
політологія має створювати теоретичну базу для аналізу еволюції політичних
процесів, а з іншого – історія, зокрема політична історія, надає змогу правовій
політології пізнати плинність політичних явищ і процесів, прослідкувати їх еволюцію.
Як стверджує В. Танцюра, політична історія є невід'ємною складовою загальної історії та політичної теорії, що вивчає процеси розвитку політичних поглядів
та ідей, формування державних та політичних структур, функціонування всієї
політичної сфери суспільства в межах національних держав та в загальносвітовому масштабі4.
Органічним є зв'язок правової політології з юриспруденцією, насамперед, з
такими її складовими, як теорія держави і права, історія політичних і правових
вчень, філософія права, соціологія права.
Власне знання про право – важлива фундаментальна основа правової політології. Основна різниця між правовою політологією і системою наук про право полягає в тому, під яким кутом зору розглядається право. Юридичні дисципліни в
основному вивчають юридичні інститути, правові системи і все, що безпосередньо пов’язано з юридичними нормами. У свою чергу правова політологія намагається зрозуміти в першу чергу, як політичні фактори впливають на прийняття
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тих чи інших норм, їх політичну дію та ефективність в регулюванні суспільнополітичних відносин.
Вважаємо, що правова політологія має активно співпрацювати з теорією держави і права. Адже політологія історично і методологічно виникла із загальної теорії держави і права, в рамках якої відбувалась концептуалізація її основних понять і категорій. Тісні зв’язки правової політології і теорії держави й права є безперечними, з огляду на їх спільний об’єкт дослідження – державу і право.
Теорія держави і права досліджує загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, надаючи правовій політології загальне
уявлення про політико-правову дійсність, поглиблюючи зміст тих або інших понять і категорій.
«Маючи у своїй структурній будові відносно автономні частини – пишуть О.
Зайчук та Н. Оніщенко – теорія держави і права – єдина наука, яка дає узагальнене уявлення про державно-правову дійсність у її цілісності. Теорія держави і права, вивчаючи та узагальнюючи практику, формулює поняття і визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації та висновки, генерує нові ідеї,
які дозволяють не тільки зрозуміти сутність, зміст і форми держави і права, а й
вміло застосовувати їх з метою прогресивного розвитку суспільства»5.
Правова політологія має широко використовувати теоретичні напрацювання
теорії держави і права, оскільки одним із її головних завдань є систематизація
об’єктивних знань про політико-правову дійсність.
Тісний зв'язок правової політології та теорії держави і права прослідковується
також на методологічному рівні. Теорія держави і права розробляє методологічні
засади наукового пізнання держави, права та інших державно-правових явищ,
формулюючи такі основні теоретичні поняття, які використовує і правова політологія, як: сутність, форми, функції держави і права, норми права, правова система, правове регулювання, правовідносини, правосвідомість, правова культура,
права і свободи людини та громадянина тощо. Крім того, правова політологія використовує методологічний інструментарій теорії держави і права, зокрема формально-юридичний метод і метод державно-правового моделювання, що істотно
збагачує її методологію.
На нашу думку, правова політологія має доповнити теорію держави і права
вивченням питань політичної дії і ефективності права, дослідженням особливостей взаємодії на практиці політичних і юридичних норм. Адже для правової
політології більшою мірою, ніж для теорії держави і права, є характерним прагнення перекласти отримані результати досліджень на мову конкретних практичних рекомендацій. Тому, вивчаючи особливості взаємодії політичних факторів і
права, правових явищ, правова політологія має надати теорії держави і права
емпіричний матеріал для нових теорій та узагальнень.
За своїм предметом правова політологія безпосередньо орієнтована на вивчення історії політико-правових теорій, закономірностей історичного процесу виникнення та розвитку теоретичних знань про політику, державу і право. Історія
політичних і правових вчень розкриває формування розуміння цінності права і
держави на різних історичних етапах розвитку людства, ознайомлює з історичними коріннями таких визначальних у сучасному житті ідей, як верховенство права,
правова держава, права і свободи людини тощо.
Із історії політичних і правових вчень правова політологія черпає не тільки
знання різних підходів і концепцій до держави і права в цілому, але й має «можливість зрозуміти важливість і значення держави і права в духовних надбаннях
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людства на різних етапах його розвитку, побачити постійну роботу людської думки над пошуками кращих, оптимальних форм організації державно-правового
буття людства»6.
У рамках нашого дослідження неможливо оминути також розгляд зв’язків
правової політології з філософією права.
Нині правові принципи та цінності стали всезагальними імперативами, отримали своє закріплення на конституційному рівні, що значно возвеличує роль
філософії права в їх осмисленні. У цілому філософія права займається дослідженням смислу права, його сутності, цінності і значення у житті людини і
суспільства, що є важливою складовою сучасної гуманітарної освіти. Як стверджує О. Скакун: «Можна сказати, що філософія права – це система знань про фундаментальні принципи буття права, про онтологічну природу права, його людську і соціальну сутність»7.
У предметну сферу правової політології включається тематика філософії права у вигляді філософського осмислення держави як правового за своєю сутністю
інституту та права як втілення ідеї справедливості. Правова політологія має на
меті вдосконалення політичної дійсності, критерієм оцінки якої виступає ідея
справедливості, тобто природно-правова ідея.
Варто зазначити, що правова політологія також тісно пов’язана з соціологією
права щодо вивчення питань соціального механізму правового регулювання,
соціальної дії права, його втілення в конкретних соціально-політичних відносинах.
Як і соціологія права, правова політологія розглядає право в дії, в динаміці
розвитку соціально-політичної дійсності. Правову політологію єднає з
соціологією права уявлення про те, що «сутнісні сторони права не можуть бути
усвідомлені належним чином поза соціальним контекстом їх існування і пояснення його соціальної сутності, розуміння, що право виникає, функціонує і
змінюється у суспільстві»8.
У цілому для правової політології, як і для соціології права, характерним є розуміння «соціотворчої функції права», яку В. Глазирін трактує так: «Право є
соціальною константою, конституюючою характеристикою сучасного
суспільства»9.
Соціологія права займається проблемами дії права для того, щоб надавати рекомендації, які дозволили б здійснювати раціональні та ефективні перетворення
соціальної дійсності, створює теоретичну базу для розвитку наукової політики в
сфері права. Правова політологія також безпосередньо звертається до дійсності,
намагається емпірично описати її, створити найбільш повний і виразний її образ,
аналізуючи нагальні суспільні потреби та інтере си, що спонукають до
відповідних політико-правових змін. Тому проблеми, віднесені до соціології права (проблеми соціальної обумовленості права, його оптимальності, функції права,
ефективності норм права, правосвідомості, взаємодії права та інших соціальних
норм), входять у поле досліджень і правової політології.
Підводячи підсумок вищесказаному, хотілося б наголосити на необхідності
визнання самостійного місця і статусу правової політології серед інших гуманітарних наук. Підтвердження в цьому ми знаходимо в її особливому статусі і
тісних зв’язках з іншими галузями наукового знання.
1. Шевчук Д. М. Сучасна політична філософія: навч. посіб. / Шевчук Д.М. – Острог,
2012. – C. 6. 2. Андрущенко В. П. Філософія політики: підручник [Електронний ресурс]
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html. 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Ч. 1. Історія світової та української філософії. – Суми, 2010. – С. 4. 4. Танцюра В. І. Політична історія України: посіб. для студ. вищ. навч. закл [Електронний ресурс]. – К.: Академія, 2001. – Режим до ступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/politichna_istoriya_ukrayini__tantsyura_vi. 5. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс:
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Львів, 1997. – С. 4. 7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник [Електронний ресурс]. – Х.: Консум, 2004. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/1262091843012/
pravo/teoriya_prava_i_derzhavi_-_skakun_of. 8. Глазырин В. А. Обоснование социологии
права // Электронное приложение к российскому юридическому журналу / В.А. Глазырин. – 2010. – № 2. – С. 23. 9. Глазырин В. А. Методологические основания изучения
права в социологии / В.А. Гразырин // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2006. – № 2 (57). – С. 19.
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І. З. ХАРЕЧКО

ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
УЧАСТІ ГРОМА ДЯН У ПРИЙНЯТТІ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
Проаналізовано сутність поняття «електронні консультації» та вказано додаткові технічні, політичні та ін. можливості, закладені в них. Зроблено висновок про те,
що е-консультації слугують ефективним покращеним каналом висловлення та донесення до органів влади думок, інтересів, потреб громадян. З огляду на доцільність та затребуваність в умовах встановлення електронної демократії автор виділила ряд
технік для проведення е-консультацій. Наведений зарубіжний досвід свідчить про
практичну цінність та ефективність кожної з таких технік. Також автор проаналізувала практику українських органів влади у проведенні е-консультацій з громадянами.
Ключові слова: електронні консультації, електронна демократія, участь громадян
в управлінні країною.
Харечко И. З. Электронные консультации как эффективное средство участия
граждан в принятии политических решений
Проанализированы сущность понятия «электронные консультации» и указаны дополнительные технические, политические и др. возможности, заложенные в них. Сделан вывод о том, что е-консультации служат эффективным улучшенным каналом выражения и донесения до органов власти мыслей, интересов, потребностей граждан.
Учитывая целесообразность и востребованность в условиях установления электронной демократии, автор выделила ряд техник для проведения е-консультаций. Приведенный зарубежный опыт свидетельствует о практической ценности и эффективности каждой из таких техник. Также автор проанализировала практику украинских органов власти в проведении электронных консультаций с гражданами.
Ключевые слова: электронные консультации, электронная демократия, участие
граждан в управлении страной.
© ХАРЕЧКО Ірина Зеновіївна – аспірантка Національного університету «Львівська
політехніка»
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Harechko Iryna. lectronic consultations as an effective instrument of citizens’ participation in decision-making
The author analyzes the essence of the concept of «e-consultations» and technical, political 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 experience shows practical value and effectiveness of each of these techniques. Also, the author analyzed the practice of Ukrainian authorities in conducting e-consultations with citizens.
Key words: e-consultation, e-democracy, citizen participation in governance.

Механізми електронної демократії, в тому числі – е-консультування, можуть
сприяти демократизації політичної системи та зро стання ефективності
функціонування державного апарату. Це зумовлено тим, що в умовах е-демократії
передбачається високий рівень участі громадян в управлінні країною. «Енциклопедія з політології» електронні консультації розглядає як один із засобів залучення людей в політичний процес та інтеграції даних, зібраних в результаті такого залучення, із використанням інформаційно-комунікаційних технологій1. У ході еконсультацій можуть залучатися і збиратися різні думки, але при цьому вони пропонують інклюзивний простір для дискусії або простого продовження дебатів.
Вони дозволяють робити прямий або непрямий вплив на прийняття рішень2.
Більше того, вітчизняні вчені на чолі із В. Габрінець стверджують, що використання е-консультацій як інструменту залучення громадян до прийняття рішень
передбачає ряд переваг: по-перше, процедура підготовки, ініціації і проведення
консультації істотно спрощується; по-друге, витрати на проведення електронних
консультацій зводяться до оплати за Інтернет; по-третє, варто враховувати економію часу громадян, які можуть зайти на Інтернет-ресурс органу публічної влади у будь-який слушний для них час3.
Ефективні консультації поєднують два елементи: спрямовують процес ухвалення рішень і відкриті для поглядів та інформації зацікавлених сторін. Консультації зрідка досягають консенсусу, але допомагають апробувати запропоновані
варіанти політики. Щоб е-консультації принесли певні плоди, вони повинні проводитися із врахування інтересів та потреб максимально великої кількості громадян4.
Дослідники виділяють безліч механізмів електронних консультацій. Проаналізувавши літературу з даної проблематики, автор виокремила найбільш затребувані та доцільні в умовах впровадження концепції електронної демократії, а саме:
он-лайн секція «запитання-відповіді» – політики, урядники, експерти відповідають в онлайн на запитання за визначеною темою у відповідний проміжок
часу. Це може робитись у стилі інтерв’ю за участю помічника, який розміщує запитання громадян, або секційного інтерактивного обговорення між політиками та
експертами5. Дана техніка е-участі громадян допомагає побудувати нові, більш
інтерактивні відносини чиновників та суспільства. В якості прикладу даної
техніки можна наве сти офіційний веб-сайт штату Каліфорнія (США)
http://gov.ca.gov/ask/, на якому губернатор А. Шварценеггер проводив живі сесії.
Каліфорнійці або будь-хто інший могли в онлайн задати запитання та отримати на
нього відповідь. Кожна така інтерактивна сесія зберігалася в архіві, де громадяни
могли в будь-який час її завантажити і переглянути. Іншим прикладом є веб-сайт
губернатора штату Вірджинія (США) Т. Кейна. Двічі на місяць відбувається
радіо-шоу, в якій губернатор відповідає в прямому ефірі на запитання. На його
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сайті http://www.governor.virginia.gov/MediaRelations/MediaLibrary/podcasts.cfm ці
шоу доступні в режимі онлайн. Таким чином громадяни можуть скачати аудіо записи запитань та відповідей та слухати їх миттєво, замість того, щоб ловити
радіо-шоу6.
Надіслати запитання посадовим особам електронною поштою можна і в Україні. Так, зокрема, жителі м. Харків, зайшовши на сторінку «Запитання міському голові» http://www.city.kharkov.ua/uk/mainmenu/view/id/203#, можуть написати
про проблеми, що їх хвилюють. Проте даний механізм, на нашу думку, недосконалий і не є настільки ефективним, яким мав би бути, як свідчить зарубіжний
досвід. Недоліком є оффлайновий режим, відсутність архіву запитань і відповідно
доступу інших користувачів до цієї інформації. За таких умов немає гарантій, що
на всі запитання громадяни отримають відповідь. Відсутність доказів політичної
активності громадян та реакції влади на їхні запитання знеохочує інших користувачів брати участь у публічній політиці.
коментарі до документів/політики – це можливість надавати коментарі до
розміщених в он-лайн статей чи документів, заохочувана з боку уряду7. «Фабрика ідей» у місті Еспоо (Фінляндія) призначена для презентації молоддю своїх ідей
щодо вирішення локальних проблем. Суть цього проекту полягає у тому, що певна ідея висувається на громадське обговорення в мережі Інтернет. Завдяки коментаріям інших користувачів мережі ідея удосконалюється до конкретної пропозиції
й відбувається голосування. Якщо пропозиція проходить, автор або активісти можуть збирати підписи в її підтримку. Тоді молодіжна рада Еспоо презентує цю
ініціативу міській раді та/або звертає на цю ідею увагу медіа-засобів. Фабрика
ідей як посередник відслідковує, як ця ідея прогресує в раді. Користувачі Фабрики ідей становлять вікову групу від 13 до 20 років. Вони формують місцеві
ініціативи, що віддзеркалюють їхні проблеми (будівництво скейт-парків та ін.), а
також і більш загальні цілі, наприклад, планування нових ліній трамваю в
Гельсінкі8. Цей досвід варто врахувати при реалізації ідеї е-демократії в Україні,
адже наведений проект сприяє участі в демократичних процесах найбільш відокремленого сектора суспільства – неповнолітніх та молоді, котрі активно користуються Інтернетом, але лише випадково беруть участь у публічній політиці.
он-лайн конференції: здебільшого відтворення реальної конференції в онлайн, яка триває в більшості випадків від 1 до 3 тижнів. Так, А. Бондаренко трактує поняття «електронна конференція» як процес інтерактивного обговорення в
мережі Інтернет питань, які мають вплив на всі верстви населення9. Приклад даної е-техніки знаходимо у вітчизняному Інтернет-просторі, а саме: на Урядовому
порталі http://www.kmu.gov.ua/control/inetconference/list за участю керівництва
Кабінету Міністрів України проводяться Інтернет-конференції. Задати запитання
може зареєстрований в системі користувач, вписавши текст запитання у
відповідну форму. Усі запитання, що надходять, оприлюднюються на порталі, починаючи з моменту анонсування Інтернет-конференції. Кожен користувач може
проголосувати за найцікавіші, на його погляд, запитання. Відповіді на запитання
оновлюються автоматично, кожні п’ять хвилин.
он-лайнові муніципалітети. Інтерактивна міська рада французького міста
Іссі-ле-Mуліно дозволяє жителям спостерігати і брати активну участь у засіданнях міськради в живу. Засідання міськради транслюються одночасно по мережі
кабельного телебачення та на офіційному веб-сайті міста http://www.issy.com/.
Жителі Іссі можуть задавати запитання депутатам у прямому ефірі по телефону
(дзвінок безкоштовний) або електронною поштою та отримати негайні відповіді.
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Інтерактивне засідання міської ради стало невід’ємною частиною місцевого
політичного життя Іссі. Міськрада збирається приблизно шість разів на рік,
засідання розпочинається у 18:30 вечора і може тривати до 6 годин, що дає змогу
долучатися максимально широкій аудиторії. Перед трансляцією засідань ради на
місцевому телебаченні транслюють програму новин, в якій оголошуються і пояснюються в доступній формі основні пункти порядку денного засідання. Це дозволяє необізнаним в технічних або адміністративних тонкощах громадянам стежити і брати участь у засіданнях. Окрім цього, до початку кожного засідання жителям міста розсилають листівки, що інформують про порядок денний наради. Тобто, громадянам не має потреби стежити за засіданням від початку до кінця; вони
можуть зайти на веб-сайті чи ввімкнути канал кабельного телебачення саме в той
час, коли обговорюватиметься тема, що їх цікавить. Також на офіційному вебсайті муніципалітету зберігається архів всіх засідань, що дає змогу ознайомитися
із прийнятими рішеннями в будь-який інший зручний час10.
спільноти професійні/за інтересами – мають прямий вплив на впровадження публічної політики і надають можливості неформальної комунікації між державними органами та ключовими акторами на постійній основі без часових обмежень для впливу на політику11. Веб-сайт http://listserv.wa.gov містить перелік
Інтернет-спільнот, членами яких є жителі штату Вашингтон (США). Спільноти
об’єднані за тематикою питань/проблем, навколо яких власне і згрупувалися громадяни – наприклад, безпека на дорозі, навколишнє середовище, тероризм,
сільське господарство тощо.
У Великобританії користувачі офіційного сайту всесвітньої служби новин
BBC мають можливість шукати і об’єднуватися з іншими громадянами, які
поділяють ті ж турботи в їхній місцевості, що й вони, для того, щоб розпочати
політичні кампанії (www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/). Іншим прикладом ефективності місцевої електронної демократії у Великобританії слугує проект
«Сусідський дозор» (Neighbourhood Watch), основою якого є Інтернет-ресурс
http://www.ourwatch.org.uk/ – національний сайт об’єднань/груп/спільнот громадян за територіальним розподілом або навколо певного питання/проблеми. Завдяки цьому веб-сайту громадяни висловлюють те, що їх турбує у повсякденному
житті, знаходять однодумців, контактують із чиновниками та шукають шляхи
вирішення місцевої проблеми.
Стосовно ситуації у вітчизняному політичному Інтернет-просторі, відсутність
відповідних Інтернет-ресурсів, створюваних владою для об’єднання громадян в
онлайн спільноти, зумовлює практичну нерозвинутість форм електронної кооперації громадян між собою навколо певних проблем.
чат, або спілкування в онлайн режимі – дозволяє паралельно вести декілька
бесід, доступних іншим людям, які мають можливість до них приєднатися, а дана форма спілкування найбільше наблизилася до міжособистісної комунікації,
яка без комп’ютерів не могла бути опосередкованою12.
В якості прикладу можна навести чат мера м. Мореленд (Австралія) http://
videoconnect.moreland.vic.gov.au/bookings/#app=5373&475f-selectedIndex=0, через
який громадяни напряму можуть контактувати із міським головою та безпосередньо вирішувати проблеми. Чат являється набагато економнішим в плані часу та
витрат засобом контактування із посадовими особами, ніж особистий прийом.
блог – призначений для поширення цільових повідомлень; пояснення діяльності органу влади та його політики; а також дає можливість висловлювати думки та ідеї в дуже відкритій формі на будь-яку тему або предмет, в тому числі
миттєво реагувати на щойно виниклі політичні події13.
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Мер Сан-Франциско (США) веде блог http://www.sfgov.org/site/mayor_
index.asp, де регулярно викладає розповіді про свою повсякденну діяльності та
власні роздуми, думки. Блог-пости мера чергуються з окремими повідомлення від
інших членів його адміністрації, де вони діляться інформацією про важливі події
або рішення, ними прийнятті. В аналогічному проекті, місто Лос-Анджелес
(США) пропонує на своєму муніципальному сайті http://www.lacity.org/lacity440.
htm шість різних блогів, які ведуться різними адміністративними відомствами –
наприклад, пожежної служби, поліції чи відділу із захисту тварин.
Користувачі Урядового порталу можуть ознайомитися із блогами членів Уряду. Зокрема, блог Прем’єр-міністра України відзначається регулярність, на
відміну від блогів інших членів, проте неможливо відреагувати, залишити свій
коментар, адже для цього немає відповідних технічних можливостей.
мультимедійні події вживу, або веб-кастинг – ті, хто стежить за певною
подією віддалено через Інтернет чи інтерактивне телебачення, можуть подавати
запитання, відповідати на опитування та мати доступ до допоміжної інформації
та через кілька днів доступ до цифрових копій прес-релізів та текстів виступів в
реальному часі14. На сайті палати представників штату Міннесота (США)
http://www.house.leg.state.mn.us/ є можливість в прямому ефірі спостерігати за
засіданням. Іншим прикладом є Інтернет-ре сурс http://nettv.gov-online.go.jp/
eng/index.html, на якому представлені відеоматеріали про діяльність прем’єрміністра та важливі напрями урядової політики у відео форматі.
В американському місті Медісон Законодавчо-інформаційний центр міста
пропонує на своєму сайті http://legistar.cityofmadison.com/mattersearch/home.aspx
можливість потокового мовлення чи архівне відео законодавчих сесій підкомітету міської ради. Слід зазначити, що така практика е-демократії в Сполучених
Штатах Америки не обмежується багатонаселеними містами. Так, зокрема, у
місті Блексбург, штат Вірджинія, із населенням близько 39 тис. жителів муніципальна влада на своєму сайті http://www.blacksburg.gov/ проводить трансляції
міських зборів15.
В Україні даний інструмент електронної участі на деяких офіційних веб-сайтах органів влади. Наприклад, на веб-сайті Львівської міської ради є можливість
перегляду прямої трансляції пленарного засідання (http://city-adm.lviv.ua/
realaudio.php), проте відсутні технічні умови для участі громадян, а також немає
відео архіву.
он-лайнові опитування та дослідження – більш демократичним шляхом вивчення громадської думки є опитування з можливостями для інтерактивної участі
громадян, тобто, коли пропонується не тільки обирати одну відповідь з запропонованих, а є можливість запропонувати свою унікальну відповідь та поставити альтернативні запитання для інших респондентів-учасників консультацій, які, з погляду А. Пазюка, підвищують рівень участі громадян в політичному процесі16.
У містах штату Вірджинія (США) громадяни мають можливість брати участь
в електронному бюджетуванні. Їм пропонується дати відповіді на запитання, що
стосуються бюджету і як це відіб’ється на них. Анкети потрібно заповнити на
веб-сайтах міст http://alexandriava.gov/city/budget_reports/omb_citizen_feedback/
та http://www.charlottesville.org/Index.aspx?page=1759. Бюджетний процес в США
завдяки такій е-техніці став більш прозорим, давши людям можливість впливати
на формування місцевого бюджету17.
Аналізуючи використання цього інструменту е-участі у вітчизняному
політичному середовищі, робимо висновки, що опитування громадян на
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офіційних Інтернет-сайтах органів влади не носять регулярного системного характеру, обмежуються одним-кількома запитаннями із заданими варіантами
відповіді без можливості для громадян висловити свої думки. Також, як правило,
запитання стосуються результатів діяльності органу влади, щоб таким чином
створити в громадян враження ефективності та дієвості влади. Іншою недосконалістю є відсутність правової чи політичної ваги результатів опитування. Дисертант зробила такий висновок з огляду на те, що на веб-сайтах органів державної
влади чи місцевого самоврядування немає архіву результатів попередніх опитувань та інформації про подальше їх використання. Тому корисним може виявитися досвід США та, особливо, Австрії.
веб-форуми: залежно від обговорюваних проблем, західна вчена А. Макінтош
виділяє: 1) форуми, на яких обговорюються певні питання публічної політики,
сформульовані політиками, групами інтересів або «експертами», та представлені
як заголовки з одної або декількох обговорюваних тем. Проводяться з ціллю
дізнатися громадську думку та отримати корисні ідеї. На цьому форумі можуть
бути передбачені обґрунтування теми, посилання на пов’язані з нею веб-сайти та
інша довідкова інформація; 2) форуми стосовно загального курсу розвитку
публічної політики, тобто організовані навколо тем/питань, які безпосередньо
відносяться до проекту політики, який призначений для їхнього вирішення та де
обговорення теми призначені для отримання відповідей від постраждалих. Учасники можуть запропонувати альтернативні ідеї та пропозиції, але основним завданням є дізнатися, наскільки учасники згодні (чи ні) з пропозиціями, і чому18.
В рамках проекту «Електронна демократія» громадяни Великобританії на вебсайті http://www.digitaldemocracy.org.uk/ можуть висувати пропозиції, голосувати
за них та їх обговорювати, а також отримати відповідь депутатів чи чиновників
відповідних відомств. Тематика пропозицій варіює від питань спільноти, культури, економіки, державного управління до охорони здоров’я та соціального забезпечення, екології, науково-технічного прогресу. Цей сайт робить дві речі: 1) дозволяє представити і отримати підтримку своїм пропозиціям, думкам, проектам; 2)
допомагає визначити пріоритети місцевого співтовариства. Всі пропозиції ранжуються за рівнем підтримки в кожному місцевому співтоваристві. Якщо певну пропозицію підтримає більш ніж 10 тис. людей, її офіційно надсилають як електронну петицію до прем’єр-міністра.
Іншим прикладом веб-форуму є сайт http://www.оtakantaa.fi, де громадяни
Фінляндії беруть участь, у тому числі анонімно, у процесах прийняття рішень,
обговорюючи разом із чиновниками основні державні проекти. Сайт відповідає
політичній дійсності Фінляндії завдяки постійній публікації поточних питань.
он-лайн присяжні – відбувається відбір громадян за зразком суду присяжних,
котрі вислуховують он-лайн інформацію про які-небудь факти політичних питань, обговорюють ці питання між собою та передають результати обговорення
органу влади. За допомогою такої техніки районна рада Саус Кествена, Великобританія приймала рішення у 2006 та 2007 рр. (http://www.southkesteven.
gov.uk/)19.
електронна приймальня: як констатує вітчизняний дослідник А. Серенок,
саме е-приймальня є найголовнішим інструментом взаємодії між владою і громадянами на офіційному веб-сайті органу влади20. Так, наприклад, уряд штату
Квінсленд (Австралія) на веб-сайті http://www.qld.gov.au/ регулярно розміщує ряд
питань, з приводу яких бажає отримати думку громадян. Для цього користувачам
сайту надається онлайн доступ до документів, що мають відношення до цих пи-
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тань. Також на сайті обговорюються програмні документи і законопроекти,
транслюються парламентські дебати та розроблена система прийому е-петицій до
парламенту Квінсленда21.
Отже, різноманітність можливостей здійснення електронних консультацій з
громадянами вимагає від органів влади систематичного та системного їх використання в обов’язковому порядку, адже плюральність каналів електронної участі
дає змогу громадянам зручним для них способом висловлювати свою думку, висувати пропозиції та здійснювати обговорення, тобто брати участь у процесі
прийняття політичного рішення.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що концепція електронної демократії, а саме – участь громадян в управлінні країною через використання технік
електронного консультування знаходиться на стадії впровадження, тому важко говорити про значні та систематичні здобутки в даному напрямі.
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УДК 329.05
В. І. ЧЕБАНИК

РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ З ВИБОРЦЯМИ
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (2006–2012 рр.)
(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)
Проаналізована діяльність найбільш впливових політичних партій Буковини та Закарпаття упродовж періоду між парламентськими виборами 2006–2012 рр. Охарактеризовано основні форми комунікацій обласних осередків політичних партій з електоратом. Доведено, що комунікаційний потенціал впливових політичних сил суттєво не
впливав на формування та реалізацію регіональної політики.
Ключові слова: політичні партії, комунікації, регіональна політика.
Чебаник В.И. Развитие коммуникаций политических партий с избирателями в
контексте формирования региональной политики (2006–2012 гг) (на примере Черновицкой и Закарпатской областей)
Проанализирована деятельность наиболее влиятельных политических партий Буковины и Закарпатья в течение периода между парламентскими выборами 2006–2012
гг. Охарактеризованы основные формы коммуникаций областных организаций политических партий с электоратом. Доказано, что коммуникационный потенциал влиятельных политических сил существенно не влиял на формирование и реализацию региональной политики.
Ключевые слова: политические партии, коммуникации, региональная политика.
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 significantly affect on the development and realization of regional policy.
Key words: political parties, communication, regional policy.

Сучасний процес трансформаційних політичних змін в українському соціумі
зумовлює актуальність розвитку регіональної політики, зокрема впливу на формування її комунікаційного потенціалу місцевих осередків політичних партій. У
цьому контексті важливим є розгляд партійної діяльності в регіонально подібних
Закарпатській та Чернівецькій областях, що вирізняються не тільки своєю
поліетнічністю і прикордонним розташуванням, а й існуванням регіональної
спільноти та політизацією регіональної ідентифікації. Досліджувані території –
густонаселені області, в складі електорату яких найбільш помітні дві соціальні
групи: міські та сільські жителі1.
Окрім того, ментальність населення зазначених західних областей, де українці складають значну частину населення (відповідно Закарпаття – 80,5%, Буковина – 75,0%), характеризується лояльним ставленням до влади, що на думку
© ЧЕБАНИК Віталій Ігорович – здобувач кафедри політології Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича
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Круглашова А.М. відкриває нові соціальні горизонти, зокрема шлях до управлінської партійної кар’єри2.
Дослідження регіональних особливостей структурування партійного простору Буковини та Закарпаття, проявів їх електоральної специфіки під час президентських, парламентських виборів і виборів до місцевих рад усіх рівнів,
політичних орієнтирів населення областей здійснено буковинськими та закарпатськими науковцями А. Круглашовим, В. Бурдяк, Н. Ротар, М. Гуйтором,
М. Вегешем, Ю. Остапцем, І. Буркутом, М. Токарем, М. Басарабою та ін. Однак
дослідниками побіжно розглядається регіональне структурування партійного
простору зазначених регіонів упродовж 2006-2012 рр., тобто періоду між парламентськими циклами. Тому автором у даній статті поставлено за мету проаналізувати діяльність найбільш впливових політичних партій Закарпатської та
Чернівецької областей у визначений період, як основних дійових осіб політичного поля цих регіонів. Реалізація поставленої мети визначила наступні завдання:
охарактеризувати основні форми комунікацій обласних осередків політичних
партій Буковини і Закарпаття з електоратом, визначити рівень результативності їх
публічної активності та дати оцінку впливу політичної комунікації на регіональну політику.
Об’єктом дослідження в даній статті виступають Буковина і Закарпаття як
регіонально подібні області України, в яких представники титульної нації становлять основну частину політичної структури регіонів. Предметом дослідження є
діяльність обласних осередків політичних партій у площині комунікаційного
зв’язку з електоратом упродовж 2006-2012 рр.
В цілому вся партійна діяльність обласних партосередків, що за визначенням
науковців тлумачиться як комунікація, була спрямована на реалізацію своїх
політичних інтересів3. Практично комунікаційний зв’язок з електоратом охоплював всі можливі його форми: зустрічі з громадянами; організація мітингів, демонстрацій та пікетів; проведення публічних дебатів й дискусій, «круглих столів»,
прес-конференцій; розповсюдження своєї символіки, друкованих матеріалів; проведення різноманітних публічних заходів за підтримки партій. Уточнимо, що
особливих форм політичної комунікації обласних організацій політичних партій
Буковини і Закарпаття в порівнянні зі всією Україною не спостерігалося.
Зростання ролі політичної комунікації в суспільно-політичному житті Буковини і Закарпаття пов’язане із розвитком обласних осередків політичних партій, які
поступово прагнули стати головними суб’єктами формування державної політики та визначати стратегію розвитку регіонів4. Спостерігається певна динаміка їх
чисельності упродовж зазначеного періоду. Так, приміром, станом на 2006 р. у Закарпатській області було зареєстровано 115 обласних організацій політичних
партій, відповідно в Чернівецькій – 150. У 2012 році на Закарпатті вже функціонувало 169 обласних парторганізацій, а на Буковині – 180. Проте, варто додати, що
майже 17% від усіх зареєстрованих облорганізацій існували лише де-юре, тобто
не мали жодного структурного утворення5. Таким чином, де-факто вони себе
офіційно ніяк не проявляли, а тому відповідно не мали ніякого впливу на
політичні процеси в регіонах.
Варто підкреслити, що найбільш поширеним засобом комунікацій обласних
організацій з електоратом здебільшого були засоби масової інформації. Чисельні
обласні періодичні видання на своїх шпальтах надавали чимало інформації загальносуспільного характеру. Проте періодична преса переважно друкувала ма-
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теріали, які були підготовлені тією чи іншою політичною силою. До прикладу, закарпатська газета «РІО» в основному розміщувала інформаційний матеріал від
«Народного блоку Литвина», так як «негласним» власником видання був народний депутат Закарпатської області, член фракції Народної партії у Верховній
Раді – Сергій Ратушняк. А газета «Світогляд», яка контролювалася СДПУ(О),
представляла відповідні політичні матеріали про діяльність закарпатської
партійної організації6. Аналогічна ситуація спостерігалася і в чернівецьких друкованих часописах. Приміром, газета «Свобода слова» презентувала частіше за
інші матеріали БЮТу, а в часописі «Час», редактором якої був депутат Чернівецької обласної ради від «Нашої України» П. Кобевко, розміщувався матеріал
відповідної політичної сили.
Однак власну оцінку політичних подій, достатньо об’єктивний аналіз політичних процесів на теренах Буковини подавали газети «Молодий буковинець»,
«Буковина», та «Буковинське віче», а Закарпаття – газети «Післямова», «Срібна
земля. Фест»7. В окремих зазначених виданнях досить часто розміщувалися на
одній сторінці публікації політичних опонентів. Приміром, в згаданому «Молодому буковинці» на «рівних» були опубліковані матеріали БЮТу та Партії Регіонів8.
Звичайно ж, у вищевказаних друкованих виданнях найбільше публікацій стосувалося популярних у регіонах політичних партій і блоків – Партії регіонів, «Народного Союзу Наша Україна», «Блоку Юлії Тимошенко», «Народного Блоку
Литвина», СПУ та КПУ.
Варто підкреслити те, що місцеві осередки політичних партій, як правило
віддавали перевагу не системній партійній роботі, а ситуативним формам комунікації з громадянами. Зокрема, партосередок закарпатської КПУ у червні
2006р. став організатором мітингу протесту проти підвищення цін і тарифів.
Упродовж наступного року, аж до позачергових виборів 2007р. до парламенту
закарпатські комуністи свій комунікаційний потенціал спрямували на роботу громадських приймалень, зустрічах із громадянами9. Аналогічну позицію зайняла і
чернівецька партійна організація комуністів, для якої традиційною формою
комунікації була наявність громадських приймалень в усіх районних адміністративних одиницях області. У цьому плані значний досвід мали і регіональні
організації СДПУ (О). Разом з тим, у громадських приймальнях несистемною
була практика особистого прийому громадян депутатами місцевих рад, поменшала чисельність звітувань депутатів перед виборцями10.
З початком процесу висунення місцевими організаціями політичних партій
списків кандидатів у депутати міських, районних рад, кандидатів у депутати
сільських, селищних рад, в зазначених регіонах у 2007р. проходили обласні,
міські, районні партійні конференції, збори. Водночас помітно посилилася комунікативна активність регіональних партосередків: формувалися виборчі штаби, готувалися агітаційні матеріали. У цей період в публічній політиці Буковини
та Закарпаття найбільш впливовими були НУНС, ВО «Батьківщина», Українська
Народна партія, НРУ, Народна партія (Литвина), СДПУ (О), Партія регіоні11.
З метою збільшення чисельності прихильників регіональні осередки активніше прагнули представити свій власний інтерес як інтерес широкого кола
громадян, активніше використовували ЗМІ, піар-акції, практикували зустрічі з виборцями тощо.
Особливу активність у цей період виявляв блок «Наша Україна – Народна Самооборона», яким у рамках загальноукраїнської акції «Доторкнись до депутата»
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були встановлені намети політичної партії, де проводився збір підписів про зняття депутатської недоторканості12. Практично щодня функціонували в Ужгороді і
Чернівцях агітнамети обласних виборчих штабів ВО «Батьківщина», Народної
партії (Литвина), ВО «Свобода», Партії регіонів.
Однак змістовний акцент при проведенні агітаційної роботи зазвичай робився на загальнонаціональних питаннях: про доцільність впровадження імперативного мандату, функціонування двох державних мов тощо. Натомість регіональні
проблеми при цьому практично не обговорювалися. Тому, за констатацією закарпатських науковців, фактично жодна політична сила регіонів не змогла повною
мірою розрекламувати себе на обласному рівні13. Обласні партійні осередки
політичних партій практично не змогли виробити власного системного бачення
розвитку регіональної політики і, відповідно, не реалізували свій політичний курс
в органах державного управління. Причиною такої ситуації було і те, що як і на
загальноукраїнському рівні, партосередки не формулювали перспективи діяльності відповідної політичної сили, а найголовніше – не вели щоденної роботи серед виборців. Відповідно наслідком такого функціонування залишався надзвичайно низький рівень суспільної довіри до них14.
Окрім того, як на Буковині, так і на Закарпатті обласні осередки політичних
партій не представляли інтересів значних електоральних груп. Відповідно, обмеженість соціальної бази ставила під сумнів спроможність вирішити суспільні
регіональні завдання. В цілому, на думку буковинських науковців, регіональні
партійні осередки на місцях у зазначений період фактично виступали місцевими
агентами державної партійно-політичної еліти15. Особливістю їх комунікаційного зв’язку з електоратом стало і те, що перевага надавалася проведенню масових
заходів, а не безпосередньому спілкуванню з громадянами. Проведення таких масових заходів у 2007 р. особливо активізувалися чернівецьким партосередком
Партії регіонів. Це забезпечило цій політичній силі значну прихильність електорату, особливо в румуномовних селах області16.
Упродовж 2008–2009 рр. в зазначених регіонах цільові інформаційні кампанії,
ініційовані БЮТ та НУНС, сприяли переманюванню значної кількості електорату, і, зокрема, соціалістів та комуністів. Повністю нівелювала себе СДПУ (О) в
усіх адміністративних одиницях Буковини і Закарпаття. Обласні осередки СПУ
здійснювали локальні та ситуативні піар-кампанії. Приміром, в листопаді 2008 р.
та березні 2009 р. чернівецьким обласним комітетом СПУ за підтримки Герцаївського, Глибоцького, Заставнівського, Новоселицького, Кіцманського, Хотинського та Сторожинецького райкомів було проведено нечисельні масові акції
протесту під гаслами «За справедливу Україну»17. Проте їх проведення практично ніяким чином не вплинуло на суспільно-політичні процеси регіонів, адже СПУ
не мала достатньої підтримки на місцевому рівні.
Варто додати, що в Закарпатській області цією політичною силою, що була зареєстрована згідно даних управління юстиції у всіх районах області, жодних активних дій із забезпечення комунікацій з електоратом не було проведено18. Натомість свої позиції в регіоні посилила політична партія «Єдиний центр», до якої
увійшли представники БЮТу, «КМКС» – партії угорців України. Основний лейтмотив її утворення – працювати разом на благо України19. Очолювана І. Балогою
(родичем В. Балоги, на той час – перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації), новостворена політична партія розгорнула активну діяльність в
усіх адміністративних одиницях краю, зокрема, проводила різноманітні акції,
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презентації тощо. Додамо, що під час паводкової стихії влітку 2010 р. закарпатські єдиноцентристи доставили до населених пунктів Чернівецької області 20
т. харчів та 40 т. мінеральної води20.
У зазначений період на Закарпатті, окрім «Єдиного центру», найбільш впливовими була Партія регіонів, Народна партія, ВО «Батьківщина», «КМНС» –
Партія угорців України, Демократична партія угорців України21. В той же час на
Буковині з-поміж 150 обласних організацій політичних партій виділялися Партія
регіонів, ВО «Батьківщина» та «Фронт змін». Додамо, що ці політичні сили створили та зареєстрували найбільшу кількість первинних осередків22.
Порівняно значну частину електорату вдалося привернути на свій бік обласними осередками громадської організації «Фронт змін», які одразу після створення у 2009 р. стали активними учасниками громадського та політичного життя
Буковини й Закарпаття. Приміром, чернівецький регіональний осередок партії
своїми діями прагнув «… отримати підтримку людей, «зайти» у владу та довести, що ця партія представлена в усій Україні»23. У перший місяць після свого
створення, Закарпатською обласною партійною організацією «Фронт змін» організовано прес-конференцію для журналістів за участю координатора політсили
Р. Бровді, створено громадську приймальню в Ужгороді. За підтримки цього партосередку проведено різноманітні акції, фестивалі, такі, як, зокрема, другий
«Ягідний фестиваль «Дюли». Представники облорганізації провели збір підписів
серед населення з метою відновлення роботи в обласному центрі малої вузькоколійної залізниці24.
Активісти чернівецького «Фронту змін» розгорнули широку роз’яснювальну
діяльність щодо мети та завдань своєї політичної сили, почали надавати консультації буковинцям із різних питань захисту прав та інтересів громадян. Осередок
став ініціатором проведення у 2009-2010 рр. екологічних акцій, які привернули
увагу громадськості до проблем забруднення довкілля. Важливим напрямком роботи «фронтовиків» стала підтримка розвитку фізичної культури та спорту на теренах області, участь в розвитку культурного життя регіону25.
Однак навіть ці форми комунікації впливових обласних осередків регіональних сил не забезпечили цілковитого вирішення даної проблеми. Помітно зросла
їх комунікаційна активність у так званий період «кульмінації» політичного життя, тобто виборчий період. У рамках президентської кампанії 2010 р. практично
всі політичні сили Буковини і Закарпаття активізували роботу в громадських
приймальнях, проводили різноманітні передвиборчі акції, розповсюджували
агітматеріали тощо. З виборцями областей активно зустрічалися й кандидати на
посаду Президента України: Ю. Костенко – голова УНП; А. Гриценко – голова
«Громадянської позиції»; В. Литвин – голова Верховної Ради, лідер Народної
партії; С. Тігіпко – віце-прем’єр України, лідер партії «Сильна Україна»; А. Яценюк – лідер партії «Фронт змін» та інш. Облорганізації політпартій в регіональних ЗМІ оприлюднювали основні положення передвиборчих програм своїх кандидатів, піддавали критиці дії опонентів, закликали виборців зробити правильний
вибір під час голосування26.
Упродовж передвиборчих перегонів 2010 р. за результатами соціологічних
опитувань провідні позиції на Закарпатті утримували Партія регіонів, «Єдиний
Центр» та ВО «Батьківщина», а на Буковині – «Сильна Україна», ВО «Батьківщина», «Фронт змін», Партія регіонів. Представники впливових партосередків брали участь у загальноукраїнських заходах: святкуванні 65-ї річниці Дня Перемоги,
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вшануванні пам’яті жертв політичних репресій, проведенні Всеукраїнської акції
«Серце до серця» благодійного фонду «Почуйте всі» та інш. Політичні сили лівого політичного спрямування, зокрема КПУ та СПУ Закарпаття провели мітингпротест (близько 50-60 осіб) проти «фашизації України та підтримку в державі
стабільності та реформ»27.
Активно прореагували політичні сили націонал-патріотичного спрямування
Буковини та Закарпаття на підписання 21 квітня 2010 р. Президентом України В.
Януковичем та Президентом Російської Федерації Д.Медвєдєвим Харківських
угод про статус та про умови перебування Чорноморського флоту РФ на території
України. Зокрема, буковинськими бютівцями, свободівцями організовано і проведено у квітні прес-конференцію, а у середині травня 2010 р. – мітинг за участю
обласних осередків партій демократичного спрямування (близько 500 осіб) та
пікетування приміщення Чернівецької ОДА. Представники обласних партійних
осередків закликали керівників своїх партій об’єднатися для захисту України за
прикладом Буковини28. Варто додати, що в союзі з БЮТ виступили ВО «Свобода», НСНУ, Народний Рух України, УНП, Українська Республіканська Партія
«Собор», УНА-УНСО, політсила «За Україну». Фактично ці партійні осередки
склали основу Комітету Захисту України у Чернівецькій області29.
Таким чином, ті політичні сили регіону, які відігравали досить непомітну роль
у регіональній політиці краю вирішили об’єднатися. На нашу думку, це стало черговою піар-кампанією, щоб заявити про свою «активну діяльність» та організовану мобільність.
Ідентичною була ситуація і на Закарпатті, коли на початку травня 2010р. представники національно-демократичних організацій регіону, які ввійшли до Комітету народного опору (ВО «Свобода», КУН, УНП, Наша Україна) провели перед
облдержадміністрацією інформаційну акцію з приводу вищезгаданої угоди30. Наприкінці травня опозиційні сили краю утворили Закарпатський обласний народний комітет захисту України, до якого увійшли політичні партії «Реформи і порядок», ВО «Батьківщина», НРУ, УНП, Наша Україна, ВО «Свобода» та інші31.
Після президентських виборів 2010 р. і до початку кампанії з виборів народних депутатів у 2012 р. партійна палітра обох регіонів залишалася майже
незмінною (таблиця 1). Найбільш розгалужену мережу партійних осередків на
Буковині та Закарпатті мала Партія регіонів, ВО «Батьківщина», Народна партія.
Комунікації обласних осередків політичних партій зводилися до проведення
дискусій, «круглих столів», прес-конференцій. Такі форми комунікаційного зв’язку з електоратом як мітинги, походи, пікети здебільшого практикувала ВО «Батьківщина». Її регіональні партійні осередки протестували проти ув’язнення експрем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, ініціювали проведення дебатів у ЗМІ
між кандидатами до парламенту32. Додамо, що проведення публічних дискусій та
дебатів не було преференцією у діяльності усіх політичних сил регіонів. Здебільшого результатами комунікаційного зв’язку з електоратом переважної частини обласних партосередків ставали публікації в ЗМІ та виступи на радіо та телебаченні.
Прикладом можуть слугувати підсумки функціонування популярної раніше на Буковині Народної Партії, якою, приміром, за 2011 рік було опубліковано 12 матеріалів в засобах масової інформації районного та обласного значення, підготовлено 7 виступів в ефірі телебачення та 12 виступів в ефірі обласних радіостанцій33.
Регіональне життя Буковини і Закарпаття у 2012 р. було наповнене підготовкою до чергових парламентських виборів. У зв’язку з цим активність обласних
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Таблиця 1. Мережа партійних осередків Буковини та Закарпаття (2012 р.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Закарпатська область
Назва партії
Партія регіонів
«Єдиний центр»
ВО «Батьківщина»
Народна партія
«Фронт змін»
«Удар»
«Наша Україна»
ВО «Свобода»
КПУ

Чернівецька область

К-сть партій- К-сть членів К-сть партій- К-сть членів
них осередків
партії
них осередків
партії
18
18
18
16
–
18
17
16
15

20 000
4 000
7 000
2 054
–
655
500
2 600
2 400

24
–
21
20
16
22
21
17
20

8 609
–
12 000
4 316
800
–
12 000
–
–

Джерела: Політична карта Закарпатської області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: opora.ua. org /books/article/ 1672 – politychka – zakarpatsge – oblasti; Політична карта Чернівецької області. – [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http: map. oporaua. Org/content/allresylts/ 34; Регіони. Партія регіонів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: partyofregions. org. ua /regions/chernivtsi.

організацій політичних партій значно пожвавилася. Однак сценарій передвиборчих перегонів залишався майже незмінним. Зокрема, і провладні, й опозиційні
регіональні осередки прагнули розрекламувати себе, організовуючи масові заходи (концерти за участю відомих зірок естради, фестивалів тощо), виступаючи на
радіо та телебаченні, розміщуючи «іміджеві» матеріали у ЗМІ34.
Найбільш чисельною в обидвох областях залишалася Партія регіонів. Відповідно, в Чернівецькій області її членів налічувалося більше 9 тис., а в Закарпатській області – більше 19 тис. осіб35. Активність обласних осередків цієї політичної сили пояснювалася ключовими позиціями, які зайняли керівники регіональних парторганізацій: О. Ледида – голова Закарпатської облдержадміністрації;
М. Папієв – голова Чернівецької ОДА. Таким чином, Партія регіонів стала провладною, яка окрім того, отримала за результатами місцевих виборів 2010 р.
48 депутатських мандатів із 104 в крайовому парламенті Буковини і 37 мандатів
у Закарпатській обласній раді36. Однак системного комунікаційного зв’язку з виборцями зазначена політична сила не мала, оскільки перевага надавалася
партійній рекламній кампанії.
Упродовж всього передвиборчого процесу 2012 р. порівняно активними в
регіональній політиці Закарпаття, крім Партії регіонів, були обласні партосередки «Єдиний центр» (очільник – І. Балога, голова облради), ВО «Батьківщина»
(О. Каменяш, народний депутат України), «Фронт змін» (В. Лунченко, депутат
обради) та «Удар» В. Кличка (голова – В. Пацкан)37. Ключову преференцію у
політичному житті краю займав «Єдиний центр», що брав постійну участь у всіх
акціях соціального та благодійного характеру. Решта вищезгаданих партійних
осередків активно проводили свої партійні заходи, різноманітні благодійні акції,
здійснювали активну внутріпартійну діяльність, яка посилилася напередодні ви-
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борів38.

Водночас завдяки активним комунікативним діям велася робота по залученню нових членів до лав партії.
З початку 2012 року досліджувані регіони відвідали керівники всеукраїнських
політичних партій, зокрема, лідер УНП Ю. Костенко; лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок, лідер об’єднаної опозиції «За Батьківщину», народний депутат України
А. Яценюк; народний депутат В. Кириленко; лідер партії «Удар» В. Кличко та ін.
У зв’язку з наближенням виборів до Верховної Ради активність політичних
сил у регіонах вже до середини літа 2012 р. помітно зростала: проходили партконференції, збори, засідання правлінь, різноманітні акції, розгорталася агітаційна
робота з виборцями. Основним лейтмотивом таких зібрань стало намічення реалізації програми-максимум – суттєво покращити життя в Україні39. Однак під
час комунікації з електоратом питання щодо реалізації регіональних проблем розглядалися досить побіжно. На партійних зібраннях здебільшого обговорювалися
організаційні проблеми щодо подальшого функціонування обласних осередків.
Ключові позиції у площині налагодження комунікаційного зв’язку між
регіональними політичними силами і виборцями займала партійно-агітаційна
преса, ЗМІ, громадські приймальні, зустрічі з виборцями. До того ж обласні партосередки досить широко використовували рекламу і розгорнули масштабну наметово-агітаційну кампанію. Проте майже всі інформаційно- агітаційні матеріали
демонстрували діяльність і завдання політичних партій України в цілому, і практично, були відсутні регіональні аспекти їх діяльності. Додамо, що найчастіше в
програмних агітках претендентів у кандидати на депутатські мандати фігурували
наступні пріоритетні питання: підвищення умов соціального життя, демократизація суспільства, структурна перебудова економіки та підвищення її рівня; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу40.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що упродовж міжпарламентських
циклів 2006-2012рр. в регіонально подібних Закарпатській та Чернівецькій областях партійна карта впливовості місцевих осередків політичних партій зазнавала
певних змін, що було віддзеркаленням загальноукраїнських тенденцій. Свої ідеологічно-концептуальні контури діяльності обласні партосередки прагнули окреслити в ЗМІ і, зокрема, інформаційно-агітаційній партійній пресі. Зустрічі з громадянами, проведення «круглих столів» та прес-конференцій, робота громадських
приймалень займали на місцевому рівні провідні позиції в налагодженні комунікацій партій з електоратом. Підкреслимо, що зазначені форми превалювали
під час підготовки до виборчих кампаній. Проте всі форми комунікаційного зв’язку партій з електоратом практично не сприяли формулюванню завдань та пріоритетів регіональної політики. Більше того, буковинський та закарпатський електорати як активні дійові особи регіонів не залучалися до публічних обговорень або
громадських слухань щодо проблем муніципального розвитку. Здебільшого
політична комунікація у вказаних регіонах, як і в цілому по всій Україні, була
спрямована обласними партосередками на основне завдання – максимально забезпечити проведення своїх представників до органів представницької влади.
1. Буркут І. Історичні та етнічні особливості регіону/ І. Буркут // Курс на інтеграцію
до Європейського Союзу: регіональні виміри громадської підтримки. – Чернівці:
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УДК 342.7
І. В. ШМАТКО

СОЦІАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ КАРЛА МАНГЕЙМА
В ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Аналізуються концепції соціальної ідеології Карла Мангейма в політологічному дискурсі. Розглянуто аргументи відносно конкретизації марксистського поняття «ідеологія». Сформульовано принципи наукової інтерпретації цього поняття не тільки щодо класів, але і щодо соціальних груп. Визначено, що ідея К. Мангейма про ідеологічність соціальних груп спирається на критику тих підходів і уявлень, які не беруть
до уваги глибокого поєднання мислення з соціальною та колективною діяльністю. В постулатах визначеної предметності аналізуються ліберальна свідомість, лінійність
ліберальної утопії, питання первинності, причиновості в ідеології, зокрема, в аспекті
прав людини.
Ключові слова: соціальна ідеологія, політологічний дискурс, ідеологічність соціальних груп, причиновість в ідеології, права людини.
Шматко И.В. Социальная идеология Карла Мангейма в политологическом
дискурсе
Анализируются концепции социальной идеологии Карла Мангейма в политологическом дискурсе. Рассмотрены аргументы относительно конкретизации марксистского
понятия «идеология». Сформулированы принципы научной интерпретации этого понятия не только по отношению к классам, но и по отношению к социальным группам. Оп© ШМАТКО Іван Володимирович – аспірант Інституту всесвітньої історії НАН України
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ределено, что идея К. Мангейма об идеологичности социальных групп опирается на
критику тех подходов и представлений , которые не принимают во внимание глубокого сочетания мышления с социальной и коллективной деятельностью. В постулатах
определенной предметности анализируются либеральное сознание, линейность либеральной утопии, вопрос первичности, причинности в идеологии, в частности, в аспекте прав человека.
Ключевые слова: социальная идеология, политологический дискурс, идеологичность социальных групп, причинность в идеологии, права человека.
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 "ideology" 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 postulates.
Key words: social ideology, politological discourse, ideology of social groups, causality
in ideology, human rights.

Карл Мангейм – європейський дослідник, праці якого мали та мають велике
значення для формування концепції соціальної ідеології в політологічному дискурсі. Ідеї вченого активно дискутуються з 60–70 рр. ХХ ст., коли сама критика ідеології була популярною. Звичайно, в першу чергу мова йшла про марксистів та
франкфуртську школу. Серед інших: «Тюремні зошити» Антоніо Грамші, роботи
молодого Карла Маркса, «Історія і класова свідомість» Дьєрдя Лукача та праці Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Еріка Фрома та, особливо, Герберта Маркузе1.
Фактично розвиваючи вчення К. Маркса про ідеологію, К. Мангейм доповнив
останнє та зробив його більш послідовним. Увага К. Мангейма була зосереджена,
передусім, на конкретизації марксистського поняття «ідеологія», яке розповсюджувалося і на сам марксизм, і на соціалістичні вчення2. Але, на наш погляд, не
менш принциповим та значущим у теорії вченого було його інше уточнення, а саме: аналіз поняття «ідеологія» не тільки щодо класів, але і щодо соціальних груп.
Такий підхід видається більш логічним. Адже що зумовлює спільні позиції
людей з того чи іншого питання? Що формує їх переконання? З соціологічної точки зору такі явища зумовлюються переважно соціальним (і додамо – правовим)
досвідом людини. Саме спільний досвід людей в соціальних групах і формує їх
позиції та установки. Здається очевидним, що за таких обставин не слід обмежувати аналіз досвіду лише економічно детермінованими класами, адже суспільство
поділяється на велику кількість соціальних груп – великих та малих, – які мають
тенденцію перетинатися та взаємно впливати на формування людини, а отже, й
ідеологій. Навзаєм перетнуті групи, віднесеність до них індивіда з його специфічним досвідом (що й об’єднує його та інших членів цих груп в більш-менш
ідентифіковане соціальне ціле) формують, відповідно, специфічне середовище та
узагальнений «погляд», який і можна співвіднести з ідеологією. Можливо навіть
припустити, що за певних обставин поділ на соціальні групи може відбуватися за
рахунок визначення цих «хибних свідомостей».
Звичайно, розширювальна інтерпретація К. Мангейма не є конвенційною та
може вважатися такою, що занадто розпорошує поняття ідеології. Але ми схильні
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вважати, що вона ускладнює це поняття, робить його менш механічним та вульгарно-детерміністським, тим самим адаптуючи до реального складного та багатовимірного соціального середовища, яке характеризується «змішуванням» та перетином не тільки соціальних груп та індивідів, але і постійним взаємовпливом багатьох факторів та детермінант суспільного буття.
При цьому не варто забувати, що вищесказане жодним чином не означає нібито класи чи економічні детермінації ідеології є неважливими та непродуктивними. Усталений підхід нами не заперечується, а лише доповнюється тим розумінням, що не лише класи є важливими для дослідження питання ідеології. До
того ж, наголосимо, що аналіз проблеми ідеології та інших суспільних процесів є
простішим, якщо вважати їх лише продуктами класового поділу, адже за такої ситуації кількість аналізованих чинників є обмеженою, а детермінації легко прораховуються. Втім, постає питання про коректність аналізу, адже він не враховує
вже означеної багатофакторності суспільного життя. Тому поширене спрощення
може бути ефективним лише за умови розуміння його умовності та обмеженості.
В іншому випадку, абсолютизуючи такий підхід, ми ризикуємо зустрітися з «все
пояснюючою» великою схемою, яка сама матиме тенденцію до того, щоб стати
ідеологією, а не інструментом критичного аналізу.
Зауважимо, К. Мангейм розглядає ідеологію в першу чергу як спосіб проаналізувати мислення людини. Він хоче «показати, як людина насправді мислить». Причому «дослідити мислення не так, як воно подається у підручниках із
логіки, а відповідно до його реального функціонування як знаряддя колективної
діяльності в суспільному житті та в політиці»3. Іншими словами, соціолог розвиває так звану «соціологію знання».
Аналіз ідеології в цьому контексті є лише аргументом від парадигми, який застосовується для того, щоб зрозуміти принципи роботи нашого мислення.
К. Мангейм доходить висновку, що ми мислимо в першу чергу як суспільні істоти, за допомогою суспільства, будучи включеними в нього, в його динаміку.
«Строго кажучи, твердження про те, що індивід мислить, є насправді взагалі неточним. Значно точніше було б сказати, що він лише бере в цьому процесі
участь…», – каже соціолог4. Дослідник твердить, що ми розвиваємо далі думки,
висловлені до нас іншими людьми, але одразу ж додає, що проблема є
складнішою: «Він [індивід] опиняється в успадкованій ним ситуації з
відповідними цій ситуації моделями мислення і намагається розвинути успадковані способи реакції…»5. А отже, К. Мангейм переконує, що суспільний фактор
є визначальним для індивіда, який зростає в соціумі, – індивід не тільки опиняється в завчасно сформованій ситуації та системі координат, але й оперує успадкованими моделями поведінки та мислення.
Втім, конкретно існуючі форми мислення не можуть бути вилучені з контексту «тих колективних дій, за допомогою яких ми й відкриваємо для себе світ в духовному сенсі»6. К. Мангейм зауважує, що люди не дистанційовані один від одного, вони співіснують «не лише фізично, як дискретні індивіди… Навпаки, вони діють спільно,… у складі різних за своєю організацією груп»7. Ці дії, за Карлом Мангеймом, супроводжуються спільним чи опозиційно спрямованим мисленням. Дійсно важливим є те, що для соціолога діяльність індивідів у складі
різних соціальних груп є конфліктною, вона відбувається «один з одним чи один
проти одного»8. Таким чином, К. Мангейм, як і К. Маркс, постає представником
соціології конфлікту, як визначає ситуацію Рендал Колінз9.
Розвиваючи ідею ідеологічності соціальних груп, К. Мангейм стверджує, що
індивіди в таких групах намагаються або змінити навколишній світ і природу, або
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ж зберегти їх в успадкованому вигляді. На погляд соціолога, це залежить від їх –
груп – «характеру та становища»: «В руслі такої спрямованості волі на зміни чи
збереження, в результаті колективної діяльності і виникають проблеми, поняття
та форми мислення відповідної групи»10. У дещо спрощеній формі ідеологія, за
К. Мангеймом, і визначається як поняття та форми мислення, що спрямовані на
збереження сталого та дійсного порядку. Протилежну тенденцію, форми, які
відповідають орієнтації на зміну існуючого, К. Мангейм називає утопіями.
Відповідно, Карл Мангейм критикує ті підходи та уявлення, які не розуміють
глибокого поєднання мислення з соціальною та колективною діяльністю: «Суто
логічний аналіз не лише відділив індивідуальне мислення від ситуацій в групі, він
відділив і мислення від дій»11. Цим «грішив», на думку К. Мангейма, не тільки
«суто логічний аналіз», але й позитивізм та ліберальне мислення (в чому й можливо побачити їх глибинний зв’язок). Таким чином, уявлення про самодостатнього та ізольованого індивіда К. Мангейм приписує «гіпертрофованому теоретичному індивідуалізму», що був характерним для епохи Відродження та індивідуалістичного лібералізму12.
Більше того, говорить соціолог, ймовірно, що в певних сферах саме імпульс
до дії може спонукати людину до пізнання. Адже «не виключено, що саме цей
фактор є визначальним для відбору тих елементів дійсності, які стають предметом дійсності»13. У цьому твердженні цілком виразно простежується, як на нашу
думку, марксистський базис. Твердження перегукується з більш пізніми думками
відомого педагога Пауло Фрейре, який у своїх роботах та практиці (зокрема, «Педагогіці пригноблених») відстоював «проблемно-орієнтований» метод пізнання,
суть якого в ефективному та вдалому пізнанні людиною світу, тому що він – світ,
або окремий його об’єкт – мають стати актуальними вже через постановку проблеми. Об’єкт пізнання насамперед має бути цікавим людині як об’єкт, опанування та пізнання якого може бути практично корисним для неї. Критикуючи уявлення про об’єктивне соціальне знання, спроби математизувати його, мінімалізувати
втручання та вплив автора, суб’єкта на пізнання, К. Мангейм зазначає: «В
соціальних науках об’єктивність нового типу досягається не усуненням ціннісних
моментів, а їхнім критичним сприйняттям та свідомим контролем»14. Адже вилучення суб’єкта з соціальних наук принесе лише шкоду, оскільки будь-яке
дослідження не є ізольованим актом, а розгортається за певних умов, в певному
контексті, визначається нашими цінностями та певними вольовими імпульсами.
Жива, діяльна зацікавленість дослідника спонукає його до пізнання, а отже, живить науку. Подібно до того, як у психоаналізі несвідоме має бути проговорене та
усвідомлене (а не просто заперечене) для того, щоб мати змогу його контролювати. Так і в соціальних науках та соціальному житті маємо виявити соціальні детермінанти, аби опанувати їх.
Аналізуючи «ліберально-гуманістичну» форму утопічної ідеї, К. Мангейм доводить, що вона, як й інші утопії, протиставляє дійсності свій ідеальний образ.
Цей образ є мірилом, «масштабом» для оцінки існуючого, він реалізується в
формі «ідеї», «формально спроектованої у нескінченну далечінь і такої, що впливає звідти на нас, на певну мету»15.
Зауважимо, К. Мангейм у цьому контексті говорить про гуманістичну ідею,
яка досягає кульмінації в ідеалістичній філософії, та стверджує, що доля ідеалістичної філософії була тісно пов’язана з соціальним становищем її представників. У такій постановці питання розглядається функція підриву церковно-теологічного бачення світу й еволюція ідеалістичних ідей: філософію брали на озб-
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роєння різні соціальні верстви – спочатку королівська влада і бюргерство, згодом
її використовувало лише бюргерство. Королівська влада все більше ставала реакційною силою, яка потребувала ідеології, а не утопії, а отже, зверталася до теократичних ідей. А отже, К. Мангейм наголошує, що пролетаріат у процесі історичного (розвитку після того, як його союз із буржуазією розпався) також відмовився від ідеалістичної філософії16.
Важливою для нас є підмічена К. Мангеймом особливість ліберальної свідомості. Дослідник наголошує на її надзвичайній «нормативності», при цьому
зазначаючи, що саме це заважає їй «займатися буттям таким, як воно є»: «Тому
вона вибудувала власний ідеальний світ таким, яким він має бути. Ця свідомість,
велична й відсторонена від світу водночас, втратила будь-яке розуміння
матеріального світу, а разом із цим і будь-який справжній зв'язок із природою.
Адже природа в її розумінні означає зазвичай сумирність розуму, буття,
співвідносне з вічними нормативами». Така нормативність, зорієнтованість на
ідеал не є перешкодою тому, щоб формулювати такі ідеали розпливчасто, нечітко:
«Відсутності яскравих барв відповідає і порожнеча змісту всіх тодішніх ідеалів;
освіта, свобода, особистість – лише рамки змісту, навмисне залишеного без точного визначення»17.
З критичного погляду традиційна концепція прав людини виразно ілюструє
тезу К. Мангейма. Адже вона якраз і була тим ідеалом, за яким вимірювали несправедливість соціального порядку й водночас інструментом делегітимізації, зокрема, абсолютних монархій. Втім, самі «природні права людини» залишалися
при цьому не конкретним явищем чи проектом, а абстрактним, розмитим метафізичним конструктом, який скоріше апелював до етичного, а не юридичного
чи наукового розуміння.
Глибоко аналізує К. Мангейм і неконкретність змісту ліберальної утопії, що
комбінується з надзвичайною увагою до форми. Автор пов’язує це з проміжною
соціальною і часовою позицією носіїв таких ідей18. Справді важливо сказати, що,
за К. Мангеймом, розмитість та абстрактність аж ніяк не завадили ліберальній
утопії. Швидше навпаки. Спочатку вона просто не була помітною, в чому можна
побачити саме ідеологічний момент. Абстрактність розкривалася лише поступово – критиками зліва та справа. Привабливість ліберальної утопії К. Мангейм пояснює причиною, за якої невизначеність «залишала відкритими всі можливості і
тим самим стимулювала уяву», а отже, в ній «корінилося те свіже і молоде відчуття, та ранкова зоря, яку попри свої консервативні погляди відчув навіть старий
Гегель»19.
На наш погляд, у цьому випадку К. Мангейм відходить від строгого
соціологічного аналізу, натомість пояснюючи явище не структурними позиціями
груп, їх становищем та інтересами, а метафізичною абстрактною «привабливістю». Насправді ж мову, швидше, варто вести не про абстрактні відчуття,
пов’язані з ідеями лібералізму, а про специфічну класову структуру тогочасного
суспільства, про відповідне історичне співвідношення сил. Як ми вважаємо, абстрактність ідей ліберальної утопії дозволила залучити інші прошарки до зміни
соціального порядку, а тим самим допомогла буржуазії досягти своїх цілей. Таке
залучення інших груп було життєво необхідним для буржуазії, яка все ж не могла самостійно вирішити питання підриву старого порядку. Але конкретизація
могла б відштовхнути нижчі класи. Наприклад, конкретизація ідеї рівності унеможливила б інші, протосоціалістичні трактування рівності не як формальних
можливостей, а як рівного достатку, в чому були зацікавлені нижчі класи. Абст-
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рактність ліберального проекту була ефективною саме тому, що вона давала можливість нижчим прошаркам робити свої інтерпретації, вкладати своє значення в
ідеали «свободи» та «рівності», а отже, втілювати в них свої потреби, інтереси та
проекти.
Соціолог звертає увагу і на лінійність ліберальної утопії, а саме на відповідне
сприйняття історії суспільства ліберальною свідомістю. Така прямолінійність,
віра в прогрес зумовлюється вже згаданою нормативністю, орієнтацією на ідеалідею. Розумний ідеал, ідеал розуму протиставляється наявному недосконалому
становищі. Але це становище, реальне буття не просто визначається як таке, що
не відповідає «розумній ідеї», Розуму, але усвідомлюється як таке, що постійно
наближається до нього, еволюціонує, рухається від темного до світлого, від нерозумного до розумного, від несправедливого до справедливого. «Світ рухається в
бік закладеного в ньому сенсу, утопії», – твердить К. Мангейм20. Як уже було сказано, мова йде переважно не про раптові зміни, віру в які К. Мангейм приписує
іншому типу утопічної свідомості – хіліастичній свідомості та її спадкоємцю, радикальному анархізмові, а про поступові зміни.
Проте принциповим для нашого аналізу є інше. К. Мангейм говорить про те,
що вищеописана «ідея» має надзвичайно велике значення для існуючого буття,
адже вона стає нормою: «…ідея, здійсненна лише в далекому майбутньому, в процесі свого поступового становлення перетворюється вже нині в норму»21. Більше
того, автор відмічає, що це логічно пов’язане з вірою в інституціоналізм та «формуючу силу політики», а отже, відзначаємо й ми, і в право як інструмент вольової та свідомої зміни світу людиною.
Надзвичайно вагомим для постановки питання про соціальну ідеологію було
й інше зауваження К. Мангейма – щодо ліберальних ідей Просвітництва, які апелювали до нічим не скутої волі і живили відчуття незумовленості. Відчуття незумовленості та ідея «нічим не скутої» волі, як нам видається, мали величезний
вплив на становлення сучасного європейського права. Адже і приватне право, і
публічне (особливо кримінальне) сьогодні засновані на відповідальності особи за
ті чи інші вчинки.
Аргументація ідей соціальними реаліями, фактами, безумовно, цікавить
К. Мангейма. Він дискутує не з питання вибору між і ідеями та фактами соціального контексту, а з питання первинності, причиновості в ідеології – факт (їх сукупність vs реальність), який породжує ідею (vs ідеологію). Звідси твердження
пояснювального типу: «Ми не відкидаємо ані значення емпіричних досліджень,
ані існування фактів…Ми також обґрунтовуємо свої твердження фактами, однак
наше розуміння цих фактів має особливий характер. «Факти» завжди конституюються для свідомості в певному розумовому і соціальному контексті. Їх фіксація
та формулювання самі по собі імплікують певний понятійний апарат. І поки він
залишається єдиним для певної історичної спільноти, ніколи неможливо побачити ті ланцюжки передумов (соціальні та інтелектуальні потенційно можливі
варіанти), що стоять за кожним поняттям зокрема»22.
Треба водночас наголосити, що К. Мангейм визначає ідеологію, протиставляючи її «утопії». Так, якщо ідеологія є свідомістю, направленою на збереження усталеного соціального порядку, то, на думку соціолога, «утопія» є невідповідною
оточуючому її буттю трансцендентною свідомістю, «яка в процесі свого переходу в дію частково або повністю руйнує устрій життя, існуючий у відповідний момент часу». Ця невідповідність виявляється в тому, що утопія «орієнтується на
чинники, яких немає в цьому бутті»23.
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Отже, за К. Мангеймом, утопічна свідомість – це трансцендентна стосовно реальності орієнтація, що підриває існуючий порядок. Наведене визначення є принциповим для соціолога, оскільки існують такі уявлення, що одночасно абстрагуються від буття, але водночас і не суперечать йому. Соціолог розгортає думку в
аналіз середньовічної церкви як такої, що могла пов’язувати обіцянки раю та пекла лише з потойбічною сферою, позбавляючи їх «перетворюючої сили». Лише
хіліасти, на його погляд, зробили з християнського вчення утопію, тобто застосували християнство для зміни дійсності, підриву тогочасного порядку. А отже,
утопії, що не підривають існуючий порядок, К. Мангейм також відносить до ідеологій24.
Звідси конкретизація концептуальних підходів: «Ідеологіями ми називаємо ті
трансцендентні буттю уявлення, зміст яких de facto ніколи не досягає реалізації»25. Фактологічне доведення знову ж таки звернене до християнства. К. Мангейм показує, що християнська «любов до ближнього» є нездійсненною в
суспільстві, заснованому на кріпосництві. Якою б щирою не була християнська
етика, сформульовані в теології уявлення є ідеологічними саме тому, що не можуть бути здійснені у відповідному суспільстві. За таких умов у людини залишається два варіанти: або пробувати змінити соціальний порядок відповідно до
своїх переконань та уявлень (і тоді останні набувають силу утопії), або ж не орієнтуватися на зміну світу і тим самим надати своєму світогляду ідеологічного змісту.
Дослідник зазначає, що розрізнення визначень на ідеологічні й утопічні часто
є складною задачею. На практиці на такі визначення має великий вплив позиція
суб’єкта, який і диференціює їх. Так, панівні класи, або ж просто групи, яким
вигідний існуючий стан, будуть вважати утопією майже всі ще не здійснені проекти, причому вважати їх «принципово нездійсненними». Такі утопії соціолог називає «абсолютними», в той час як протилежні їм – «відносними». Під останніми
йдеться про такі, що вважаються нездійсненними лише представниками певного
соціального порядку26.
У цьому зв’язку соціолог нагадує слова А. Ламартіна: «Утопії – це часто лише передчасні істини», адже зазвичай «певні ідеї називають утопіями представники попередньої стадії розвитку»27. Для концепції К. Мангейма важливим є
розрізнення діалектики буття та утопії. Буття, з позиції вченого, є динамічним,
змінним, перебуває в постійному русі, воно породжує утопії, які стають виразниками інтересів та сподівань певних соціальних верств: «Ці духовні елементи стають тим вибуховим матеріалом, який жбурляє це буття за його межі»28. В метафоричному викладі К. Мангейма формулюється діалектична істина, коли саме
буття породжує утопії, що зумовлюють нове буття.
Розглядаючи утопії, соціолог показує одночасно їх складну історичну природу. Але якщо соціальні явища треба розглядати в їх динаміці, а отже, історичній
перспективі, то й історичні явища варто було б досліджувати так, щоб спостерегти певні закономірності, взаємозалежності, зумовленості, а отже, і структури.
Іншими словами, «звична аргументація історика, згідно з якою історія сама по
собі є ланцюжком неповторних одиничних явищ, не сприймається нами як достатньо переконлива»29. Історичний аналіз має бути одночасно соціологічним, а
соціологічний – історичним, адже історія і є соціальним життям в динаміці.
Тут необхідно згадати сучасного соціолога Емануїла Валерстайна, який вважав, що поділ соціальних наук на дисципліни є штучним та некоректним. Е. Валерстайн вбачає в такому поділі ніщо інше як ліберальну ідеологію з її вічним потягом до роз’єднання та автономізації взаємопов’язаних речей. Аналогічно тому,
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як ліберальна ідеологія говорить про автономного індивіда, вона говорить і про
автономні соціальні дисципліни, не помічаючи їх взаємозумовленості та
цілісності. Відповідно, й К. Мангейм обґрунтовує взаємозалежності, діалектику
утопії та ідеології та говорить про те, що утопії пронизані елементами ідеології:
«Утопією бюргерства на етапі його підйому була ідея «свободи». В певному сенсі
вона була справжньою утопією, бо містила в собі елементи, що підривали структуру існуючого тоді соціального буття з метою створення нового порядку»30. Ця
утопія, за К. Мангеймом, була частково реалізована. Цехові та станові обмеження
були скасовані, а свободи стали більшими в порівнянні зі станово-феодальним
суспільством.
Але, розгортає думку К. Мангейм, згодом стало зрозуміло, що ідея свободи
також була ідеологічною. Як тільки вона зустрілась із соціалістичним, дистрибутивним поняттям рівності, ідея свободи почала виконувати саме ідеологічні
функції збереження та виправдання існуючого буття, конкуренції, індивідуального успіху та ін. Соціолог переконаний, що потрібен був би новий агент, щоб
відділити буржуазно-ідеологічне від справді «утопічного».
Аргументуючи різні аспекти соціальної ідеології, К. Мангейм стверджує, що
кожна утопія «пов’язана з певним історичним щаблем і певним соціальним прошарком». Соціолог роз’яснює думку, очевидно, щоб не виникало механістичних
інтерпретацій сказаного. На його погляд, утопія виникає на індивідуальному
рівні, як мрії і фантазії окремого індивіда, і лише згодом береться на озброєння
певними соціальними групами31.
Розгортаючи тезу, соціолог застерігає від поширеного хибного уявлення про
соціологію, яка, нібито, заперечує індивідуальну роль у створенні ідей. «Навпаки, – каже К. Мангейм, – де б могло зародитися нове, як не в оригінальній,
«харизматичній», ламаючій статус існуючого буття індивідуальній свідомості»32.
Соціологія не заперечує ролі індивіда – вона має на меті показати вкоріненість
його ідей у соціальний порядок, а також «нове у візіях «харизматичного»
індивіда», що увіллється у плин соціального життя лише тоді, якщо з самого
початку воно виявиться дотичним до якоїсь течії і якщо його сенс буде генетично
вкорінений у провідних тенденціях колективних устремлінь і прагнень»33.
Відтак дослідник робить висновок про утопію, яка тільки на перший погляд
належить до творінь певного «ізольованого індивіда», але, поглянувши на ситуацію більш уважно, ми зможемо сказати про утопію як ідеї та свідомість тої верстви, «колективні імпульси якої виявилися співзвучними ідеям цього індивіда»34.
У цьому ж контексті автор розгортає думку про «дієву утопію», під якою розуміє утопію, що пов’язана з певними соціальними групами. Саме така пов’язаність зі сподіваннями, інтересами, структурною ситуацією відповідного прошарку та історичним контекстом, в якому й існує ця група, і творить із певних ідей
утопію в розумінні К. Мангейма. Це пояснюється просто: одна людина не може
підірвати основи існуючого соціального порядку. Відповідно, лише вбираючи в
себе наявні тенденції та інтереси певних соціальних груп, трансформуючи їх та
втілюючи в певні ідеї, може здійснитися утопія. Саме за таких умов ідеї однієї людини стають ідеями певного прошарку, а отже й основою для діяльності певної
соціальної групи по зміні світу. К. Мангейм послідовний в аргументації думки
про те, що сучасну історію визначає не тільки все більша активність соціальних
груп, але і їх здатність пов’язувати себе з різними формами утопій35.
Так, у системі поглядів дослідника соціальна ідеологія є категорією змінною.
Трансформація становища та структури певних соціальних груп зумовлює зміни
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в їх утопіях. Більше того, зіткнення утопій певного прошарку з іншими утопіями
та ідеологіями також має вплив на їх динаміку та форму. Звідси авторська теза:
«Головний формуючий принцип конкретної свідомості завжди міститься в її
утопічних пластах. В утопічному центрі свідомості перебувають специфічна за
своєю структурою воля до дії та бачення, вони взаємно зумовлюють один одного
і надають певної своєрідності кожній формі переживання історичного часу»36.
З цього К. Мангейм робить фундаментальний висновок про те, що найважливішою ознакою структури свідомості є іманентно властива йому форма переживання часу.
Відтак, «ніщо не допоможе краще збагнути глибоку внутрішню структуру
свідомості, ніж спроба осмислити властивий їй образ часу в контексті сподівань,
марень і цілей її суб’єкта. Адже ці сподівання, марення і цілі покладено в основу
членування ним не тільки майбутніх дій, а й минулого часу». Карл Мангейм аргументує твердження тим, що події ніколи не є простим хронологічним нагромадженням фактів: ми ніколи їх не сприймаємо як рівноцінні; ми виділяємо серед
них більш важливі та менш важливі, певні визначаємо як «поворотні», а про інші
взагалі можемо забувати. Іншими словами, події набувають різної ваги і це, якщо
поглянути уважно, визначається саме нашими ідеологічними чи утопічними уявленнями. Висновкова логіка вченого є майже афористичною: «Переживання історичного часу як смислової цілісності, що членує події, «передує» осягненню окремих елементів, і лише в контексті цього цілого ми… й розуміємо увесь перебіг
історичного розвитку і визначаємо своє місце в ньому»37.
Звернімо увагу й на те, що К. Мангейм одразу робить ще одне важливе зауваження щодо утопічної свідомості: ми передусім говоримо про неї в соціологічному розумінні. Ми не говоримо про неї, немов вона є «свідомість в цілому» І. Канта чи метафізичний «дух», наприклад, Ф. Гегеля. Вивчаючи утопічну та ідеологічну свідомість, ми досліджуємо конкретні структури свідомості, що їх можна
виявити в такій формі, в якій вони існували у конкретних людей, конкретних
представників певних соціальних груп38.
Відтак, аналізуючи конкретні утопії, К. Мангейм застерігає, що ми будемо мати справу з «ідеальними типами». Адже кожен індивід має свою структуру свідомості, яка повністю навряд чи буде збігатися з ідеальними типами, що їх представлено в концептах авторської теорії39.
Саме у структурі запропонованого дискурсивного аналізу для К. Мангейма
надзвичайно важливо визначити, як певна форма свідомості структурує історичний час, адже на основі цього критерію дослідник і класифікує різні форми
утопічної свідомості: від хіліастичної – до соціалістичної.
1. Journal of Political Ideologies, June 2006, 11(2), 169-181 Krishan Kumar Ideology and
sociology: Reflections on Karl Mannheim’s Ideology and Utopial. – P. 169-170. 2. Мангейм К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М. : Юрист, 1994. – С. 12. 3. Там само.
– С. 19. 4. Там само. – С. 21. 5. Там само. – С. 21. 6. Там само. – С. 21. 7. Там само. –
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Коллинз Р. Четыре социологических традиции / Рэндалл Коллинз ; Перевод Вадима Россмана. – М. : Издательский дом «Территория будущего», 2009. (Серия «Университетская
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У КРАЇНАХ ПОСТРА ДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
Проаналізовано сутність політичної модернізації та модернізаційних процесів.
Розглянуто особливості подальшого розвитку країн колишнього СРСР. Визначено типи
суспільного розвитку країн пострадянського простору. Показано реальні проблеми
СНД та їхні фактори виникнення.
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Юськив М.В. Политическая модернизация в странах постсоветского пространства
Проанализированы сущность политической модернизации и модернизационных
процессов. Рассмотрены особенности дальнейшего развития стран бывшего СССР.
Определены типы общественного развития стран постсоветского пространства. Показано реальные проблемы СНГ и их факторы возникновения.
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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 development of the former Soviet Union. Showing real problems and their factors of CIS origin.
Key words: modernization, development, society, the post-Soviet space state.

Становлення і розвиток пострадянських нових незалежних держав, незважаючи на певні особливості кожної, мали багато спільних характерних рис притаманних молодим державам після розпаду СРСР.
Для опису процесів, що відбуваються в сучасних державах, у тому числі в
політичній сфері, вітчизняні та зарубіжні дослідники використовують різні
терміни: «транзит», «перехід», «трансформація», «модернізація», «перетворення», «революція», «реформа» тощо. Очевидно, що такий обсяг термінів сам по
собі якоюсь мірою відбиває неоднозначність, складність, багатоваріантність
соціально-політичного розвитку у різних державах. Термін «модернізація» означає вдосконалення, осучаснення. Під модернізацією ж у суспільствознавстві, як
правило, розуміється складна сукупність економічних, соціальних, культурних,
політичних змін, які відбуваються в суспільстві у зв'язку з процесом індустріалізації, опануванням науково-технічних досягнень». Проблема політичної модернізації знайшла своє відображення в роботах таких авторів як С. Хантінгтон
© ЮСЬКІВ Мар’яна Василівна – аспірантка кафедри політології та державного
управління Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича
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Ф. Шміттер, Г. О’Доннел, Х. Лінц, П. Штомка, Х. Ортега-і-Гассет, З. Бжезінський,
Г. Алмонд, Дж. Пауелл, Д. Аптер, У. Ростоу, Д. Лернер, А. Інкелес, Д. Сміт; серед
вітчизняних авторів можна відзначити В. Цветкова, В. Бурдяк, І. Кресіну, О. Категоренко, О. Новакову, В. Васовича, А. Никитченко та ін.
У сучасній літературі існують найрізноманітніші інтерпретації поняття «модернізація». Наприклад, відомий польський соціолог П. Штомпка наводить такі
його визначення У найширшому сенсі, модернізація – це синонім практично всіх
прогресивних соціальних змін, у результаті яких суспільство просувалося вперед
у своєму розвитку. Автор зауважує, що в контексті аналізу процесу політичного
розвитку часто використовується термін «трансформація», який вміщує в себе
весь процес руху суспільства, зміни різної направленості. На відміну від цього,
поняття «модернізація суспільства» розглядає аспект вдосконалення суспільства,
поступу вперед. Модернізація – це частина трансформаційного процесу, коли система не тільки переходить до нового якісного стану, але й завдяки цьому переходу підвищує власні адаптивність, здатність та диференційованість. Специфіка поняття «модернізація» полягає в тому, що воно акцентує увагу саме на підвищенні
функціональної здатності соціальних інститутів, що відокремлює його від таких
категорій, як «розвиток», «зміна», «трансформація»1.
Насамперед, це формування державних органів управління і владних структур, обрання парламенту, прийняття конституції країни, визначення зовнішньої
політики і входження до складу світового співтовариства, здійснення соціальних
і економічних перетворень, запровадження власної грошової одиниці, створення
національних збройних сил та інші прийняті принципи новоутворених держав.
Найважливішим показником просування вище вказаних країн по шляху політичної модернізації є роль та місце законодавчої влади в структурі політичних інститутів: представництво в парламенті інтересів усіх соціальних груп, реальний
вплив на прийняття владних рішень. Там, де становлення системи представницьких установ відбувалося без революційних потрясінь, воно, як правило, відзначалося плавністю і поступовістю. Прикладом можуть служити скандинавські держави. У кожній з них для зміцнення парламентських норм і формування демократичних виборчих систем було потрібно майже сто років.
Серед дослідників, які активно займалися теоретичними проблемами політичної модернізації, особливе місце належить С. Хантінгтону, який запропонував теоретичну схему політичної модернізації, яка не тільки найбільш вдало пояснює
процеси, що відбувалися в країнах Азії, Африки та Латинської Америки в останні
десятиліття, а й допомагає розібратися в політичній історії пострадянських країн.
Відповідно до концепції С. Хантінгтона соціальний механізм і динаміка політичної модернізації виглядають таким чином. Стимулом для початку модернізації є
сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, що спонукають правлячу еліту вдатися до реформ. Перетворення можуть зачіпати економічні та соціальні інститути, але не торкатися традиційної політичної системи. Отже, допускається принципова можливість здійснення соціально-економічної модернізації «згори», в
рамках старих політичних інститутів та під керівництвом традиційної еліти.
Втім, щоб «транзит» завершився успішно, необхідно дотриматися цілої низки
умов і передусім забезпечити рівновагу між змінами у різних сферах життя
суспільства. Визначальною є готовність правлячої еліти проводити не тільки
техніко-економічну, а й саму значну – політичну модернізацію.
С. Хантінгтон відзначає особливе значення середнього класу, що складається
з підприємців, керівників, інженерно-технічних фахівців, офіцерів, цивільних
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службовців, юристів, вчителів, університетських викладачів. Найпомітніше місце
в структурі середнього класу займає інтелігенція, яка характеризується як потенційно найбільш опозиційна сила. Саме інтелігенція першою засвоює нові
політичні ідеї та сприяє їх поширенню в суспільстві. У результаті все більша
кількість людей, цілі соціальні групи, що раніше перебували поза публічним життям, змінюють свої налаштування. Ці суб’єкти починають усвідомлювати, що
політика безпосередньо стосується їхніх приватних інтересів, що від рішень, які
приймаються владою, залежить їх особиста доля. З’являється все більш усвідомлене прагнення до участі в політиці, пошуку механізмів і способів впливу на
прийняття державних рішень.
Оскільки традиційні інститути не забезпечують включення в публічне життя
частини населення, яке прагне активної політичної діяльності, серед нього поширюється суспільне невдоволення. Відбувається боротьба інноваційно налаштованої еліти з традиційною, яка може набувати різних форм: від насильницьких, революційних до мирних. У результаті цієї боротьби руйнується стара система,
створюються нові установи, правові і політичні норми, здатні забезпечити участь
мас у політичному житті. Колишню правлячу еліту, що не зуміла впоратися з посталими проблемами, відтісняє нова еліта, більш динамічна і відкрита віянням
часу2.
Нові пострадянські держави перебувають у сучасний період на різних етапах
суспільного розвитку. Є значні відмінності у напрямах політики, темпах розвитку, формах реформування, ступені відданості принципам демократизації політичного ладу, ринкової економіки і приватної власності та результатами реформування. Також демонструють відданість різним формам політичного устрою, соціально-економічним моделям. Вони відрізняються за менталітетом своїх громадян,
рівнем розвитку культури, як політичної так і суспільної.
Сучасні дослідники на пострадянському просторі визначають такі типи
суспільного розвитку:
– рух до сучасного соціалізованого капіталізму та інтеграція до того укладу
життя, який прийнято називати західною цивілізацією, що найяскравіше демонструють держави Балтії;
– намагання подолати асоціальну постсоціалістичну модель суспільства і перейти до розвитку за зазначеною вище моделлю, що має місце в Україні;
– консервація постсоціалістичного асоціального капіталізму, захист його від
загрози революційних змін при одночасних малоефективних спробах надати їй
життєздатності за допомогою половинчастих реформ – у Росії;
– соціалістичні резервації, що розкладаються, які не здатні вирішити нагальні
завдання життєзабезпечення суспільства, але які зберігаються завдяки авторитарним політичним режимам, прикладом чого є Білорусь.
Можливо, саме відмінності у типах суспільного розвитку перешкоджають
інтеграції нових незалежних держав. А можливо і те, що кожна з них має своє бачення власних національних інтересів, котрі іноді не збігаються з інтересами
інших. Разом із тим, прагнення до тієї чи іншої форми інтеграції між пострадянськими республіками відображаються в різних міждержавних організаціях.
Найпершою з них є Співдружність Незалежних Держав.
Під час зустрічі у Біловезькій Пущі 8 грудня 1991 р. лідери Росії, України та
Білорусі не тільки офіційно заявили про ліквідацію союзної держави, а й підписали угоду між державами-учасницями про створення Співдружності Незалежних Держав, відкритої для членства всіх інших суб'єктів СРСР. 12–13 грудня
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1991 р. за ініціативою Н. Назарбаєва в Ашгабаді провели нараду лідери Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які виявили бажання приєднатися до СНД. Потім казахстанський президент надіслав керівникам
усіх республік, за винятком прибалтійських, запрошення прибути до Алма-Ати
21 грудня 1991 р. для відповідних перемовин. Зустріч закінчилася підписанням
низки документів. Насамперед це був протокол до Угоди між державами-учасницями про створення Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 р., а
також Алма-Атинська декларація. В результаті до складу нової міжнародної,
політичної організації увійшли 11 колишніх союзних республік за винятком країн
Балтії та Грузії. Грузія увійшла до складу СНД два роки по тому3.
При створенні СНД лідери «великої трійки» домовилися, що координуючими
органами СНД будуть Рада глав держав і Рада глав урядів. Згодом були запроваджені Координаційно-консультативний комітет, Рада міністрів закордонних справ,
Рада міністрів оборони, Рада командуючих прикордонними військами, Економічний суд. Створення Співдружності мало забезпечити безболісний перехід від
єдиної союзної держави до системи суверенних національних держав на місці колишнього СРСР. На відміну від нього, СНД не є державою і не має наднаціональних повноважень, а також не є федерацією або конфедерацією. Співдружність базується на засадах суверенної рівності всіх її членів. Вищої влади над членами
СНД не існує. Мета Співдружності – розвиток співпраці в політичній, економічній, екологічній, гуманітарній, культурній та інших галузях, забезпечення
прав і свобод людини відповідно до загальноприйнятих принципів міжнародного
права. Головне завдання полягало у створенні єдиного економічного та єдиного
оборонного простору, що за двадцять років так і залишилось не вирішеним.
Розходження у позиціях сторін виявилися вже на етапі підписання установчих
документів СНД, а потім і у процесі прийняття Статуту Співдружності (прийнятий 22 січня 1993 р. і не підписаний Україною, Молдовою та Туркменістаном).
Росія прагнула позбутися союзного Центру, але водночас зберегти за собою повний політичний, фінансово-економічний та воєнно-стратегічний контроль на пострадянському просторі.
Україна і Білорусь ставили своїм завданням створення насправді незалежних
держав, із подальшим включенням їх до складу західноєвропейських структур, і
розглядали перебування в СНД як перехідний період (однак після зміни
керівництва в Білорусії відбулася переорієнтація позиції на відверто проросійську). Інші республіки, для яких рішення про розпуск СРСР було цілковитою несподіванкою, котра ставила їх на межу виживання, вбачали в СНД «рятівне
коло», що може допомогти залишитися на плаву і виграти час для формування
власної державності. При цьому їх керівництво відчувало побоювання опинитися у залежності від дій ліберал-демократів, які на той час прийшли до влади в
Росії4.
На саміті 20 березня 1992 p. у Києві були прийняті Декларація про незастосування сили або загрози силою в СНД, Угода про поділ майна колишнього Державного банку СРСР між центральними банками країн – учасниць СНД. Протокол
про затвердження положення про Раду на залізничному транспорті, а також
рішення про принципи врегулювання цін на сировину, паливо і продовольство, а
також про те, що всі країни СНД є правонаступниками СРСР. У Ташкенті 15 травня 1992 р. Росія, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія і Таджикистан
парафували Договір про колективну безпеку ДКБ. Згодом до нього приєдналися
Азербайджан і Грузія. У 1997 р. договір було подовжено на новий термін, проте
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Азербайджан, Грузія та Узбекистан з нього вийшли з ДКБ. Суперечності між
учасниками договору і нестача фінансових ресурсів призвели до того, що
спільний військово-стратегічний простір на основі ДКБ так і не був сформований.
Однак Договір полегшив укладання двосторонніх угод між його учасниками. У
жовтні 2002 р. керівники країн-учасниць підписали статут і угоду про правовий
статус Організації договору про колективну безпеку.
Важливим аспектом діяльності Співдружності стало визначення долі ядерної
зброї колишнього Союзу PCP. У липні 1992 р. дев'ять держав СНД (Вірменія,
Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Україна, Молдова і
Туркменістан) підтвердили, що підтримують участь Росії у Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї як її власника і заявили, що готові приєднатися до Договору як держави, які її не мають. Таким чином, Росія стала повноправним правонаступником СРСР у питанні володіння ядерною зброєю. При цьому йшлося
про всю ядерну зброю колишнього Союзу, включаючи і ту, що розміщена на території України, Білорусі та Казахстану.
У травні 1993 р. у Лісабоні підписали протокол, в якому керівники Казахстану, України і Білорусі гарантували ліквідацію ядерної зброї на своїй території.
Росія, США, Казахстан і Білорусь ратифікували Договір, а Україна вимагала гарантій своєї безпеки. У січні 1994 р. у Москві президенти США, Росії та України
прийняли тристоронню заяву, в якій наша держава отримала відповідні гарантії.
Ядерної зброї в Україні більше немає. В Україні знаходилася атомна зброя, яка виготовлялася і управлялася з Росії. Україна могла стати заручницею, оскільки на її
території перебувала чужа зброя. В разі її використання з боку Росії проти третьої
сторони, удари у відповідь спрямовувалися б проти тієї країни, з території якої
злетіли ракети.
У другій половині 1990-х рр. виявилися тенденції до тіснішої економічної
інтеграції між деякими країнами-учасницями. У вересні 1993 р. Росія, Білорусь,
Казахстан і Киргизстан підписали Договір про створення Економічного союзу. 10
жовтня 2000 р. в Астані Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан і Таджикистан заснували Євразійське Економічне Співтовариство (ЄврАзЕС). 25 січня 2006 р. до
них приєднався Узбекистан. Мета нової структури в рамках СНД полягала у
сприянні процесу формування Митного союзу і єдиного економічного простору.
Під час Мінського саміту 1 червня 2001 р. Росія уклала з державами – учасницями СНД (за винятком України і Туркменистану) двосторонні угоди про вільну
торгівлю, які при їх реалізації могли стати опорним елементом створення зони
вільної торгівлі. Зазначимо, що ЄврАзЕС, хоча за своїми заявленими цілями є
економічним об'єднанням, але має для його учасників найперше політичне значення. Неефективність об'єднання нікого не бентежить. Членство в ньому відіграє
роль своєрідного розпізнавального знаку, що сигналізує про намір триматися разом і спиратися на Росію.
Співдружність виявилася корисною для більшості її учасників. Деякі держави,
які у перші роки незалежності були втягнені у міжнаціональні конфлікти, вбачають у цьому об'єднанні запоруку життєво необхідної стабільності. Держави Центральної Азії зацікавлені у колективному співробітництві, у відбитті атак міжнародного тероризму. Останнім часом тісну взаємодію за всіма напрямами вони почали розглядати як захист від зовнішнього втручання в їхні внутрішні справи5.
У збереженні СНД найбільше зацікавлена Росія: для неї важливе сприятливе
зовнішнє оточення, а також зовнішньополітичні союзники. Посилюючи вплив у
Співдружності, вона фактично розширює свій геополітичний простір і підвищує

502
Держава і право • Випуск 62
значення на міжнародній арені в цілому. Нині перед Російською Федерацією
стоїть завдання реалізувати трансазійські енергетичні проекти у співробітництві
з республіками Центральної Азії, а також поширити та втримати свою значимість
у Митному Союзі6.
Наприкінці 2000-х рр. у межах СНД позначилася різка поляризація позицій. З
одного боку, намітився проросійський вектор частини її учасників, зокрема центральноазіатських; з іншого – йде поглиблення суперечностей у відносинах Росії з
тими державами, які орієнтуються на Захід. Якщо прогнозувати майбутнє організації на середньо термінову перспективу, то з урахуванням того, що Україна,
Грузія і Молдова перебувають на межі виходу з неї, а Туркменістан вже її залишив, перейшовши в статус асоційованого члена, чисельність членів може зменшитися до восьми: Росія, Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан.
Проте країни СНД – нестійкі суспільства, а у таких спільнотах величезну роль
відіграє суб'єктивний фактор. Так, зайнявши посаду прем'єр-міністра України В.
Януковича доклав зусиль, щоб від термінувати час входження держави до складу
НАТО. Потім Партія регіонів впродовж тривалого часу блокувала роботу Верховної Ради, проте стуючи проти намірів її керівництва приєднати країну до
Північноатлантичного Альянсу. Тобто, як перспективи окремої країни, так і
Співдружності в цілому не є чітко визначеними.
Окрім усього іншого, створення регіональних організацій, таких як ЄврАзБС,
Центральноазійський союз тощо, також послаблює вплив Співдружності. Зокрема, Росія та її союзники сторожко ставляться до об'єднання ГУВМ – Грузії, України, Вірменії та Молдови (раніше абревіатура була ГУУВМ, коли до її складу входив Узбекистан, проте він вийшов з організації). Це об'єднання спирається на
підтримку Вашингтона і його діяльність спрямована насамперед на обмеження
російського впливу в Закавказзі, каспійській і чорноморській зонах7.
Росія, яка має проблеми на західному напрямі зовнішньої політики, все
більше уваги приділяє Сходу. Особливу роль відіграє участь у Шанхайській організації співробітництва (ШОС). Це субрегіональна міжнародна організація, до
складу якої входять шість держав – Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан (як спостерігачі приєдналися Іран, Пакистан та Індія; США
також зробили спробу одержати статус спостерігача, проте члени організація
вирішили, що це недоцільно). Початок формуванню ШОС поклало підписання
Казахстаном, Киргизстаном, Китаєм, Росією і Таджикистаном у квітні 1996 р. у
Шанхаї Угоди про заходи довіри у воєнній сфері в районі спільного кордону. Спочатку організація називалася «Шанхайська п'ятірка». Об'єднуючим фактором
членства виступала війна в Афганістані, що створювала загрозу безпеці території
усіх п'яти держав. Враховувалося також спільне завдання – ведення боротьби з такими загрозами, як міжнародний тероризм, сепаратизм та екстремізм, наркоторгівля тощо. Потім керівники країн – членів зустрічалися у столицях державучасниць, а коло їх інтересів розширилося до сфер зовнішньої політики, економіки, охорони довкілля, культури тощо. 14–15 червня 2001 р. у Шанхаї відбулася зустріч уже шести держав. Окрім зазначених, до організації приєднався ще Узбекистан. На тій зустрічі було поголошено створення ШОС8.
У прийнятій Декларації основними цілями проголошувалися: сприяння ефективному співробітництву в політичній, торгово-економічній, науково-технічній,
культурній, освітній, енергетичній, транспортній, екологічній та інших галузях, а
також спільні зусилля із підтримання та забезпечення миру, безпеки і стабільності
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у регіоні. Другим важливим документом була Конвенція про боротьбу із тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом. На зустрічі у Санкт-Петербурзі у червні
2002 р. були підписані Хартія ШОС, Угода між державами-членами про
Регіональну антитерористичну структуру і Декларація глав держав – членів цієї
організації. Пізніше ухвалено інші документи, що регламентують порядок роботи органів ШОС, визначають порядок формування і виконання бюджету, а також
інші питання, пов'язані з поточною роботою підрозділів організації. Були прийняті її емблема і прапор.
За чисельністю населення і загальним розміром території ШОС не має рівних
у світі. Стратегічне партнерство двох ядерних держав і постійних членів Ради
Безпеки ООН – Російської Федерації та Китаю – свідчить про значущість організації. Проте, незважаючи на збіг певних інтересів, держави-члени мають чимало спірних питань, які не так просто владнати. Та головне її призначення вбачається у стримуванні американської експансії в регіоні, а ширше – на пострадянському просторі.
За час, що минув після розпаду СРСР, колишні союзні республіки стали вельми життєздатними самостійними державами. Піднялося покоління людей, які виросли у новій історичній реальності. Однак багато проблем, зумовлених розпадом супердержави, залишаються актуальними і досі. Після розвалу Союзу в молодих пострадянських держав виникла велика кількість претензій одна до одної,
насамперед економічних і територіальних. Результатом цього стало погіршення
політичних відносин між ними. Молоді держави більшою мірою прагнули до контактів з країнами далекого зарубіжжя, ніж зі своїми сусідами – колишніми радянськими республіками. Одна з причин такого становища полягала у бажанні залучити іноземні інвестиції для розвитку власної держави.
У багатьох країнах СНД гостро постала проблема міжнаціональних відносин.
Якщо раніше громадяни СРСР особливо не замислювалися, на чиїй етнічній території вони проживають, то після 1991 р., коли багато хто з них виявився іноземцем, часто небажаним, на тій землі, яку вони вважали своєю Батьківщиною,
національне питання постало у всій гостроті. Представники не титульної нації зазнавали переслідувань і утисків у різних формах: від убивств і пограбувань, як це
мало місце в Таджикистані й Киргизстані, так і позбавлення можливості одержання громадянства і всього того, що з цим пов'язано (країни Балтії). На всьому
по страдянському про сторі по силилися міграційні проце си, що викликано
відкритістю кордонів, можливістю вибору місця проживання, різким погіршенням загальної економічної ситуації, а також психологічними факторами, в яких не
останню роль відіграло посилення релігійної, етнічної ідентичності титульних
народів і народностей того чи іншого регіону та виявлення недружнього ставлення до представників інших етнічних груп.
Потрібно підкреслити, що криза пострадянської суспільної системи яскраво
виявилася раніше, ніж того можна було очікувати. Попри велику різноманітність
оцінок і думок стосовно революційних подій в Україні, Грузії та Киргизстані, не
можна не побачити суть цих подій. Вона полягає в активному протесті більшості,
принаймні, половини населення проти асоціальної системи, що склалася, й
олігархічно-бюрократичної верхівки, яка на ній паразитує. Звичайно, не обійшлося без зовнішнього втручання з боку тих країн, які прагнуть посилити свій вплив
на теренах колишнього СРСР. Деякі представники пострадянської влади воліють
акцентувати увагу виключно на цьому, не бажаючи визнати головну причину
подій – соціальні антагонізми, притаманні постсоціалістичній системі9.
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Події які відбуваються у 2013 р. є очевидним фактом впливу політичної модернізації на країни колишнього союзу. Кожна з пострадянських нових незалежних держав постала перед складними проблемами, висунутими модернізацією та
глобалізацією. Міжнародні організації та експерти радять їм зберігати спокій і
продовжувати застосовувати комплекс заходів з ліберально-демократичного і
ринкового реформування. Але результати реалізації подібних порад у кожній для
цих держав дуже відрізняються. В якійсь мірі можна очікувати, що процес значною мірою стихійного розвитку ринкових відносин, потреби відтворення капіталу, структурна перебудова економіки, втягнення тієї чи іншої країни до світового
господарства сприятимуть її прогресу в суспільно-політичному житті. Однак це
не може відбутися автоматично.
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Т. Ю. ІВАНІНА
ҐЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті йдеться про ґендерне бюджетування як стратегію впровадження ґендерної рівності на прикладі країн світу. Зазначається, що ґендерне бюджетування
сприяє покращенню якості послуг для населення, підвищенню темпів економічного розвитку, ефективному використанню наявних ресурсів. Воно розглядається як один із
підходів, який сприяє ефективному управлінню державними фінансами. Ґендерне бюджетування є компонентом політичного процесу в світі. Ця технологія в поєднанні з
іншими ініціативами може забезпечити виконання зобов’язань України щодо досягнення цілей ґендерної рівності й впровадження ґендерних аспектів у політичний процес.
Ключові слова: ґендерний бюджет, політичний процес, державний бюджет, ґендерний аналіз.
Иванина Т.Ю. Гендерное бюджетирование как инструмент гендерной политики
В статье идет речь о гендерном бюджетировании как стратегии внедрения гендерного равенства во многих странах мира. Анализируется опыт этих стран, который подтверждает, что гендерное бюджетирование способствует улучшению качества услуг для населения, повышению темпов экономического развития, эффективно© ІВАНІНА Тетяна Юріївна – здобувач кафедри політології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
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му использованию имеющихся ресурсов. Оно рассматривается как один из подходов, который содействует эффективному управлению государственными финансами. Гендерное бюджетирование является компонентом политического процесса в мире. Эта
технология в сочетании с другими инициативами, может обеспечить выполнение обязательств Украины по достижению целей гендерного равенства и внедрению гендерных аспектов в государственную политику.
Ключевые слова: гендерный бюджет, политический процесс, государсвенный бюджет гендерный анализ.
Ivanina Tetyana. Gender budgeting as a tool for gender mainstreaming
This article covers international gender budgeting practices as a strategy for gender integration. 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 effectively 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.

Досягнення цілей ґендерної рівності – це одне з зобов’язань, яке взяла на себе Україна, підписавши «Декларацію тисячоліття ООН» у 2000 р. Проте
політичні заяви по її досягненню на практиці не завжди підкріплені розподілом
бюджетних коштів. Бюджет – один із найважливіших офіційних документів держави, що відображає пріоритетні завдання уряду. Завдяки ґендерному підходу у
бюджетуванні, бюджетні кошти розподіляються більш ефективно як із соціального, так і з економічного погляду. Саме тому останніми роками цей інструмент
привертає все більшу увагу науковців, державних і громадських інституцій.
Наукові та методичні праці з питань ґендерного бюджетування – доволі нове
явище в суспільно-політичній літературі. З кінця 1990-х рр. у результаті реалізації
широкого ряду ґендерних бюджетних ініціатив у Європі, наявна теоретична і
практична база з даної тематики. До проблеми ґендерного бюджетування зверталися такі зарубіжні науковці, як Д. Бадлендер1, Е. Віллагомес2, Д. Ельсон3,
Ш. Квінн4, Е. Клатцер5, Р. Шарп6 та ін. У вітчизняній науці цю тему висвітлювали українські дослідниці С. Гаращенко7, О. Кисельова8, Л. Лобанова9, О. Романюк10 та ін. Актуальність тематики в світі та брак вітчизняних досліджень, зумовлюють увагу до теоретичного осмислення і практичного застосування ґендерного бюджетування на теренах України.
Ґендерне бюджетування являє собою підхід, орієнтований на інтереси жінок і
чоловіків у процесі формування і виконання державного бюджету. Цей підхід доповнює інші процеси з реформування та вдосконалення бюджетної сфери,
здійснювані урядами не тільки багатьох країн Європи, а й інших держав світу11.
Ґендерне бюджетування – це діяльність щодо забезпечення відповідності державних бюджетів, а також політик та програм, що лежать у їх основі, інтересів та потреб осіб, які належать до різних соціальних груп. Термін «ґендерний бюджет»
означає бюджет, який складений із урахуванням потреб та інтересів, що відображають соціостатеву структуру суспільства. Однак, ґендерні бюджети не є окремими бюджетами для жінок і чоловіків. Це засіб інтегрування ґендерних аспектів у
державну політику та бюджети різних управлінь, відділів та закладів12.
Вперше принцип ґендерного бюджетування був застосований у вигляді «жіночого бюджету» в Австралії в 1984 р. І з того часу він втілюється як одна із стратегій досягнення ґендерної рівності в цілому ряді країн. Через десять років за да-
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ними Секретаріату Співдружності націй (колишня Британська Співдружність
націй) понад 40 країн світу застосували стратегію ґендерного бюджетування в тій
чи іншій мірі13.
Офіційне визнання стратегія ґендерного бюджетування отримала в Європейському Союзі у 2001 р. Надалі ґендерне планування бюджету стало актуальною темою активного політичного дискурсу та політичної дії в багатьох країнах,
міжнародних організаціях та органах міждержавних об’єднань, зокрема, в Раді
Європи, Європейському Парламенті та Раді Міністрів Північних країн14. Так, уже
у 2010 р. ЮНІФЕМ звітує про те, що понад 90 країн світу впроваджують різні
ґендерні бюджетні ініціативи (ҐБІ), які охоплюють громадянське суспільство,
уряди і міжнародні організації15. Свідоцтвом масштабності такої роботи в Європі
може служити приклад Європейської мережі з ґендерного бюджету, до складу
якої входить 100 членів з 25 країн. Досвід цих країн доводить, що ґендерне бюджетування сприяє покращенню якості послуг для населення, спрямуванню бюджетних витрат на конкретного споживача, підвищенню темпів економічного розвитку територій, ефективному використанню наявних ресурсів. Починаючи з
2000 р. до країн, що впроваджують ҐБІ, приєднались держави – нові члени ЄС і
окремі країни СНД. У таблиці 1 поданий список країн, що здійснювали різноманітні ґендерні бюджетні ініціативи (станом на кінець 2012 р.)
На практиці багато країн реалізовують ґендерні бюджети в якості пілотних
проектів. Зокрема, про це наголошує Р. Шарп у заключній доповіді наради групи
експертів із фінансування ґендерної рівності і розширення прав і можливостей
жінок ООН, що відбулась у м. Осло 4-7 вересня 2007 р.17 У окремих країнах такі
проекти досягли значних успіхів. Наприклад, в Австрії. Бельгії, Великобританії,
Іспанії були прийняті закони, які сприяли досягненню ґендерної рівності через
бюджетний процес та впровадженню ґендерного бюджетування на державному
рівні. У кожній країні характер ґендерних бюджетних ініціатив визначається
національними та регіональними чинниками, економічним розвитком, але мета
ґендерного бюджету – зробити ґендерний підхід одним із базових принципів у
політиці й економіці.
У результаті реалізації низки ґендерних бюджетних ініціатив у різних країнах
світу вдалося сформувати серйозну теоретичну і практичну базу. Так, починаючи
з 1995 р. Секретаріатом британської Співдружності націй, рядом агентств системи ООН, під керівництвом ЮНІФЕМ (зараз – структура Організації Об'єднаних
Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок
«ООН Жінки»), включаючи Програму розвитку ООН (ПРООН), Міжнародну організацію праці (МОП) і Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) розробили багато інструментів та методологій, спрямованих на впровадження цієї
стратегії з метою сприяння дотриманню прав людини, забезпеченню соціальної
інтеграції та рівності. У 2009 р. Рада Європи доручила розробити посібник з
практичного застосування ґендерного бюджетування, який став широко застосовуватись в багатьох країнах18. Крім того, до реалізації різних ґендерних бюджетних ініціатив долучаються різні суб’єкти політики (уряд, парламентарі, неурядові
організації). Все це зумовлено різноманітністю ґендерних бюджетних ініціатив,
що залежить від політичного рівня їх впровадження, ступеня охоплення конкретних проблем та напрямків і бюджетного етапу, на якому вони здійснюються. А,
отже, вони можуть приймати різні форми. ҐБІ можуть бути спрямовані на
збільшення чи перерозподіл бюджетних асигнувань, поліпшення якості ресурсів,
перерозподіл ресурсів, зміну типу і якості державної політики й програм.
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Таблиця 1.
Країни, які здійснили ґендерні бюджетні ініціативи (на 2012 р.)
(Даний список складено автором за матеріалами посібника
Секретаріату Британської Співдружності16 та авт.).
Ботсвана
Єгипет
Замбія
Зімбабве
Кенія
Маврикій
Малаві
Марокко
Мозамбік
Намібія
Нігерія
ПАР
Руанда
Свазіленд
Сенегал
Танзанія
Уганда

Барбадос
Беліз
Болівія
Бразилія
Еквадор
Канада
Мексика
Перу
Сальвадор
Сент-Кітс і
Невіс
Сполучені
Штати
Америки
Чилі

Афганістан
Бангладеш
В'єтнам
Ізраїль
Індія
Індонезія
Камбоджа
Китай
Лаос
Ліван
Малайзія
Монголія
Непал
Пакистан
Республіка
Корея
Таїланд
Туреччина
Філіппіни
Шрі-Ланка
Японія

Австрія
Албанія
Бельгія
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Латвія
Литва
Македонія
Німеччина
Норвегія
Польща
Сербія і Чорногорія
Сполучене
Королівство
Угорщина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Швейцарія
Швеція
Шотландія

Австралія
Вануату
Маршаллові
острови
Папуа-Нова
Гвінея
Самоа
Соломонові
Острови,
Тувалу
Фіджі

Азербайджан
Вірменія
Грузія
Казахстан
Киргизстан
Молдова
Росія
Таджикистан
Туркменія
Узбекистан
Україна

Таким чином, ґендерне бюджетування є «вершиною» всієї політичної стратегії
врахування ґендерної проблематики у публічній владі. Саме тому ґендерне бюджетування часто характеризують як просто «якісне бюджетування»19. На практиці
воно означає інтегрування ґендерного підходу в бюджети різних управлінь,
відділів та закладів. Політична воля, підзвітність, навчання підходам впровадження ґендерної політики та наявність ґендерно-деталізованих даних є передумовами
ґендерного планування бюджету. Такий підхід має потенціал об'єднати процес
розробки політики з процесом формулювання бюджету. Крім того, ця технологія
здатна об'єднати інформацію, яктрадиційно відокремлена одна від одної, а саме
інформацію про ґендерну рівність і інформацію про державні фінанси.
Основні цілі впровадження ґендерних бюджетних ініціатив це:
– розвиток системи оцінки політики, процесів ухвалення рішень і розподілу/використання ресурсів з урахуванням ґендерного аспекту;
– сприяння розробці і впровадженню механізмів, що забезпечують облік ґендерного аспекту при проведенні бюджетної політики і формуванні бюджетів;
– підвищення рівня участі всіх зацікавлених сторін в процесі розподілу ресурсів.
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На практиці спроби вплинути на державні бюджетні асигнування на користь
розвитку ґендерної рівності зазвичай більш успішніші там, де є політична воля
щодо дотримання рівності, і там, де ініціатори ґендерних бюджетів мають прихильників в уряді чи в парламенті. Для запровадження цього інструменту на усіх
рівнях необхідна розробка нормативно-правової бази, розробка вітчизняної методології ґендерного бюджетування та системи показників ґендерного аналізу бюджету. Та оскільки бюджетні рішення завжди є політичними, то найважливіше для
ґендерних бюджетів – формування політичної волі щодо інтегрування ґендерної
рівності в питання бюджетного управління.
Таким чином, враховуючи усі переваги технології ґендерного бюджетування,
цей компонент політичного процесу має бути предметом ґендерного планування
бюджету в Україні. Тим більше, що процес впровадження ґендерних бюджетних
ініціатив в Україні триває вже декілька років. Наразі досвід практичної реалізації
ҐБІ на місцевому рівні знаходиться на стадії узагальнення та оцінки і потребує додаткової дослідницької уваги у майбутньому.
1. Бадлендер Д. Ґендерные бюджеты. Пособие для тренеров / Бадлендер Д. – Братислава: Программа развития 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. [Електронний ресурс] / E. Villagуmez. – Режим доступу: http://www.unece.org/oes/gender/documents/gender.2004.grb.pdf. 3. Elson D. Gender
Budget Initiative. Background Papers, London: Commonwealth Secretariat, 1999 [Електронний ресурс] / D. Elson – Режим доступу: http://www.thecommonwealth.org/shared_
asp_files/uploadedfiles/%7B8B49A28B-1451-4821-8F97-D07A4D9D0D36%7D Gender
%20Budget%20Initiative%20Background%20Papers.pdf 4. Quinn S. Gender Budgeting:
Practical Implementation, Handbook, Directorate of Human Rights and Legal Affairs, Council
of Europe, April 2009 [Електронний ре сурс] / S. Quinn. – Режим до ступу:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/CDEG
(2008)15_en.pdf 5. Klatzer E. The integration of Gender Budgeting in Performance-Based
Budgeting. Paper presented at the conference Public Budgeting Responsible, 2008 [Електронний ресурс] / E. Klatzer. – Режим доступу: http://www.gender-budgets.org/index.
php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=resources/by-theme-issue/public-finance-management-system/the-integration-of-gender-budgeting-in-performance-basedbudgeting&Itemid=566 6. Sharp R. Budgeting for equity: gender budget initiatives within a
framework of performance oriented budgeting / R. Sharp. – N. Y. : United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 2003. – 86 p. 7. Гаращенко С.В. Ґендерне бюджетування як складова політичних механізмів сприяння забезпеченню рівності жінок та чоловіків / С.В. Гаращенко // Наукові Записки НаУКМА. – Т. 82. – К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – С. 48-51. 8. Кисельова О. Ґендерний бюджет в контексті
підвищення ефективності офіційної допомоги з метою розвитку [Електронний ресурс]
/ Кисельова О. – Режим доступу: http://lsi.net.ua/files/MinistryTrainingManual.pdf 9. Лобанова Л. Ґендерні стратегії сталого розвитку України / Лобаноїа Л. / за ред. Л. С. Лобанової. – К.: Фенікс, 2004. – 432 с. 10. Романюк О. Потенціал України та його реалізація. Аналітичний звіт Міжнародного центру перспективних досліджень / Романюк О. – К.: МЦПД, 2009. – 69 с. 11. Sharp R. Budgeting for Equity: Gender Budget
Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=3 12. Лобанова Л. Цит. праця. – С.– 432. 13. Gender budgeting. Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB) /Directorate General of Human Rights [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG-S-GB(2004)RAPFIN_en.pdf 14. Гаращенко С. Ґендерне бюджетування в Україні /Гаращенко С., Іваніна Т., Малиняк В. – К.: Фонд ім. Фрідріха Еберта,
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2010. – С.32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
ukraine/07763.pdf. 15. Evaluation Report UNIFEM’S work on Gender-Responsive
Budgeting (2009). – New-York, 2010. – С. 106. 16. Budlender D. and Hewitt G. Engendering
Budgets: A Practitioners’s Guide to Understanding and Implementing Gender Responsive
Budgets. – London: Commonwealth Secretariat, 2003.– С.114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 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
Gender Equality and Women’s Empowerment. Expert Group Meeting of United Nations
Division for the Advancement of Women, Oslo, 4-7 September 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/womenwatch/daw/ 18. Quinn Sheila. Gender
budgeting: practical implementation. Handbook prepared by Directorate General of Human
Rights and Legal Affairs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/
t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/CDEG(2008)15_en.pdf.
19. Stotsky Janet G. Gender Budgeting [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06232.pdf
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В. О. ВАРИНСЬКИЙ

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ П’ЄРА БУРДЬЄ
Розкрито сутність соціального капіталу за концепцією французького дослідника
П’єра Бурдьє. Порівнюються підходи Бурдьє з концепціями інших дослідників соціального капіталу. Соціальний капітал характеризується як продуктом суспільного виробництва, матеріальних і класових практик, засіб досягнення групової солідарності.
Ключові слова: соціальний капітал, П. Бурдьє, соціальні зв’язки, конвертація
капіталів.
Варинский В. А. Концепция соціального капитала Пьера Бурдье
Раскрыта сущность социального капитала, изложенная в концепции французского
исследователя Пьера Бурдье. Сравниваются подходы Бурдье с концепциями других исследователей социального капитала. Социальный капитал характеризуется как продукт общественного производства, материальных и классовых практик, средство достижения групповой солидарности.
Ключевые слова: социальный капитал, П. Бурдье, социальные связи, конвертация
капиталов.
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.

Політологічний концепт соціального капіталу нині є одним із пріоритетних
напрямків досліджень, позаяк цей феномен дозволяє виявити продуктивність ресурсу соціальних зв'язків, здатних виступати каталізатором ефективності еко© ВАРИНСЬКИЙ Владислав Олексійович – аспірант кафедри політичних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
(м. Одеса)
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номічної дії, політичної мобілізації та громадського контролю за діяльністю
соціальних інститутів суспільства навіть за умов, коли соціальні інститути трансформуються чи зазнають системної кризи. Цим пояснюється значний дослідницький інтерес до концепції соціального капіталу.
Хоч погляди П. Бурдьє не є «білою плямою» вітчизняної наукти, проте власне
політологічний аналіз його підходів до соціальноо капіталу практично відсутній.
Серед дослідників цього аспекту відзначимо Г. С. Беккера, М. Фрема, С. Сисоєва
та ін.
Метою нашого дослідження є політологічний аналіз поглядів Бурдьє щодо
соціального капіталу, показ відмінностей наукових позицій цього мислителя від
підходів інших дослідників проблематики.
Від часу появи соціального капіталу як самостійного інструмента осмислення соціальних процесів, його концепція інтерпретувалася та переосмислювалася,
і нині співіснують конкуруючі підходи до визначення природи, форм і компонентів соціального капіталу. Серед зарубіжних дослідників соціальний капітал
визначається і як дружні, виробничі та ін. контакти, через які особа отримує можливість використовувати свій фінансовий та людський капітал (Р. Берт), і як характеристики соціальної організації, що включають мережі, норми та соціальну
довіру, котрі сприяють координації та кооперації в інтересах суспільної мети
(Р. Патнем).
П. Бурдьє – винятково багатовимірний дослідник: анархіст, антиглобаліст,
відомий бунтар, і у той же час його консалтинговими послугами користувалася
корпорація Коdak, а Міністерство освіти Франції замовило академічний підручник зі соціології. Мислитель запропонував поняття «соціальний капітал» у
1983 р. у статті «Форми капиталу». Його підхід до соціального капіталу особливий, позаяк базується на розгляді останнього як соціальних зв’язків, які можуть
виступати ресурсом отримання вигод; акцент робиться на динаміці соціального
капіталу, його здатності до конвертації в інші форми капіталу – символічний, економічний, культурний.
За Бурдьє, соціальний капітал є продуктом суспільного виробництва, матеріальних і тим самим класових практик, засобом досягнення групової солідарності. У такому розумінні соціальний капітал виступає не тільки і не стільки причиною економічних вигод, скільки проявом соціально-економічних умов і обставин; він є груповим ресурсом і не може бути виміряний на індивідуальному рівні.
Зв'язки між економічним розвитком суспільства та розміром сукупного соціального капіталу опо середковані політичним ладом, релігійними традиціями,
домінуючими цінностями. Послідовники ж Бурдьє нині використовують в основному якісні, етнографічні та історичні методи оцінки соціального капіталу
спільнот.
За Бурдьє капітал (залежно від сфери функціонування) має три іпостасі:
1) економічний капітал (конвертується в гроші, інституціоналізується у формі
права власності); 2) культурний капітал (інституціоналізований у формі освітніх
кваліфікацій); 3) соціальний капітал (утворений соціальними зобов'язаннями
(«зв'язками»); за певних умов конвертується в економічний капітал і може бути
інституціоналізований, напр., у формі аристократичного титулу)1.
На думку Бурдьє, соціальний капітал є сукупністю реальних або потенційних
ре сурсів, пов'язаних із володінням стійкою мережею більш-менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання – іншими словами, з
членством у групі. Остання дає своїм членам опору у вигляді колективного
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капіталу, «репутації», що дозволяє їм отримувати кредити в усіх значеннях цього
слова. Ці відносини можуть існувати тільки в практичному стані, у формі матеріального та/або символічного обміну, який сприяє їх підтримці. Вони також
можуть бути оформлені соціально та гарантовані загальним ім'ям (ім'ям сім'ї, класу, племені, школи, партії тощо) або цілим набором актів, що інституціоналізують, покликані одночасно формувати й інформувати тих, хто через них проходить; у цьому випадку вони більш-менш реально приводяться в дію, а потім
підтримуються та контролюються в процесі обміну. Засновані на стійких актах
матеріального та символічного обміну, виникнення та підтримка яких передбачає
підтвердження близькості, вони також частково не зводяться до об'єктивних
відносин близькості у фізичному (географічному) або навіть в конкретному економічному та соціальному просторі. Отже, з точки зору Бурдьє, соціальний капітал є сукупністю ресурсів, доступних індивіду завдяки його соціальним зв'язкам;
ці зв'язки – продукт діяльності з формування і відтворення соціальних відносин.
Таким чином, обсяг соціального капіталу, який є у розпорядженні особи, залежить від розміру мережі зв'язків, які вона може ефективно мобілізувати, обсягу капіталу (економічного, культурного чи символічного), яким, у свою чергу, володіє кожен із тих, хто пов’язаний з особою. Це означає, що хоч соціальний
капітал не зводиться до економічного та культурного капіталів агента (групи
пов'язаних із ним агентів), він ніколи не залишається повністю незалежним від
цих форм капіталу, позаяк обміни, які породжують взаємне визнання, припускають підтвердження деякого мінімуму об'єктивної однорідності, і оскільки він
(соціальний капітал) здійснює мультиплікативно вплив на капітал, яким вже володіє певний агент. Прибуток, принесений у результаті членства у груп, лежить в
основі солідарності, яка робить можливим її отримання. Це не означає, що агенти свідомо переслідують мету отримання прибутку як такого, навіть якщо мова
йде про клуби для обраних, організовані саме для концентрації соціального
капіталу, а в результаті отримувати повну вигоду від мультиплікативного ефекту
концентрації та зберігати прибуток від членства у них (матеріальну – як, скажімо,
всі види послуг, які приносять корисні знайомства, і символічну – наприклад,
прибуток від зв'язку з рідкісною, престижної групою).
Бурдьє звертає увагу, що існування мережі зв’язків не є чимось природним, чи
сконструйованим раз і назавжди у результаті первинного акту інституціоналізації
та представлене (як у випадку зі сімейною групою) генеалогічним визначенням
родинних зв’язків, що характеризують певне соціальне утворення. Ці зв'язки є
продуктом перманентної роботи з інституційного оформлення, ключові моменти
якого позначаються відповідними обрядами інституціоналізації (часто невірно
описувані як обряди, пов'язані зі зміною соціального статусу). Мережі зв'язків необхідні для побудови довготривалих, корисних зв’язків, що дозволяє зберегти матеріальний чи символічний прибуток.
Бурдьє визначав концепт соціального капіталу як агрегацію дійсних чи потенційних ресурсів, пов'язаних із включенням до міцних мережевих або більшменш інституціоналізованих відносини взаємних зобов'язань або визнань. Його
бачення інструментальне й зосереджене на користі, яку індивіди накопичують,
постійно беручи участь у групах із метою створення деякого ресурсу. Перевага,
акумульована завдяки членству в групі, є, за Бурдьє, базисом можливої солідарності. Соціальна мережа спершу повинна бути сконструйована через інституціалізацію групових взаємодій, які використовуються як надійне джерело
інших ресурсів. З визначення Бурдьє випливає, що, по-перше, соціальні взаємини
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самі по собі відкривають індивідам доступ до ресурсів асоціації або групи, а подруге, якість соціального капіталу визначається якістю цих ресурсів.
Такий підхід знижує значення всіх форм економічного капіталу, що визначається як накопичений людською працею, позаяк через соціальний капітал актори можуть отримувати прямий доступ до економічних ресурсів (брати субсидії,
захищати ринки і т. д.). Вони також можуть збільшувати свій культурний капітал
через контакти з індивідами, його втілюють (акторами, художниками та ін.), або з
експертами. Стає можливим інтегрування людей у певні інститути допомогою
цінних «вірчих грамот» – дипломів і сертифікатів (тобто, інституціалізація людського капіталу).
Із визначення Бурдьє випливає, що нарощення соціального капіталу знижує
значимість капіталу економічного. Не існує процесів, які розвивають одночасно
обидві ці форми, – кожна з них має власну динаміку. У порівнянні з економічним
обміном, соціальний обмін характеризується меншою прозорістю та більшою невизначеністю. Наприклад, трансакції, що включають соціальний капітал, можна
охарактеризувати невизначеними зобов'язаннями, розмитими часовими кордонами і ймовірним порушенням взаємних очікувань. Однак, якби соціальний обмін
був більш чітким і зрозумілим, то мова велася б про ринкові відносини. Досі залишаються неясними мотиви обміну соціальним капіталом.
Бурдьє, як і Коулмен, підкреслювали «невловимість» соціального капіталу
порівняно з іншими формами капіталу. У той час як економічний капітал лежить
на банківських рахунках, а людський капітал зосереджений в головах людей,
соціальний капітал притаманний соціальній структурі взаємодій. Соціальний
капітал – ресурс, який актор постійно повинен співвідносити зі своїм оточенням.
Індивід має соціальний капітал щодо інших, і ці інші повинні дійсно бути джерелами задоволення його потреб.
М. Фрем зауважує, що Бурдьє використовує поняття соціальний капітал для
того, щоб проаналізувати механізми відтворення соціальної нерівності в
капіталістичному суспільстві, а проведений ним аналіз соціального капіталу дозволяє зрозуміти, як повсякденні сімейні та дружні відносини призводять до виникнення та відтворення соціальної нерівності. За М. Фремом, дослідження
нерівномірного розподілу соціального капіталу в суспільстві робить можливим
зрозуміти контекст існування індивідуальної бідності, яку прийнято вважати природною і неминучою2.
П. Бурдье розійшовся у поглядах із ще одним основоположником концепції
соціального капіталу – американським політологом Р. Патнемом щодо спрямуванння впливу соціального капіталу на економічні та суспільні процеси. Якщо
Патнем визначив соціальний капітал як особливості суспільного життя (мережі,
норми і довіра), які дозволяють учасникам діяти спільно більш ефективно для досягнення спільних цілей, а власне вплив соціального капіталу розглядав як величину позитивн3, то Бурдьє звертав увагу наукового співтовариства на способи негативного впливу соціального капіталу.
Бурдьє звертає увагу як на матеріальний достаток людей із високим соціальним статусом, так і їх більшу поінформованість, великі ресурси і можливості
підтримувати свою соціальну перевагу. Соціальні зв'язки володіють реальною
вартістю, позаяк забезпечують доступ до гарної роботи, хорошого університету,
дому тощо. Індивіди, позбавлені таких зв'язків і можливостей, не можуть претендувати на отримання вищої освіти та високооплачуваної роботи, тому відтворюють свою бідність і низький соціальний статус. Таким чином, соціальні зв'язки за
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Бурдьє – ресурс, який полегшує одним індивідам доступ до решти ресурсів і позбавляє цього доступу інших індивідів. Розподіл ресурсів залежно від соціальних
зв'язків індивідів, розчинений у повсякденних стосунках, можна вважати механізмом нав'язування групових норм, що зміцнює привілейований статус
соціальної еліти.
Порівнюючи підходи до соціального капіталу Бурдьє та ще одного із основоположників концепції соціального капіталу – Дж. Коулмана, американський
дослідник Дж. Філд зазначив: «Бурдьє постійно повертався до тези, що привілейовані особистості підтримують своє становище, використовуючи свої зв'язки серед ін. привілейованих осіб. Погляд Коулмана гостріший, він наполягав на важливості зв'язків, як для окремих людей, так і колективів, привілейованих або
ущімлених. Однак погляд Коулмана наївно оптимістичний, бо як суспільне благо,
соціальний капітал майже повністю визначається його функціями, створюючи
низку норм і санкцій, які дозволяють людям співпрацювати заради отримання
взаємних вигод, і при найменших витратах3. Бурдьє використовує цей концепт навпаки, висвічуючи лише «темну сторону» для малозабезпечених верств населення, і світлу – для привілейованих»4.
Бурдьє розглядав соціальний капітал як індивідуальну характеристику5. На
його думку, соціальний капітал, на відміну від грошового, зростає у міру використання. При цьому темп відтворення соціального капіталу на індивідуальному
рівні позитивно залежить від накопиченого у суспільстві в цілому рівня соціального капіталу. Зокрема, Бурдьє вважає, що розмір відтворення соціального капіталу визначається особливо стями середовища накопичення, у т.ч. розміром,
соціальної мережі. Таким чином, з точки зору Бурдьє, виробництво соціального
капіталу вимагає й інших ресурсів (чи інших форм капіталу), таких як тимчасові
та матеріальні витрати. Отже, ті, хто володіє великим обсягом капіталу інших
форм, мають більше можливостей формувати соціальний капітал. Такий погляд
дозволив сформувати розгляд соціального капіталу на індивідуальному (мікро-)
рівні. У той же час Р. Патнем розширив поняття соціального капіталу до зв'язку з
громадянською активністю в спільнотах, містах і країнах, розуміє соціальний
капітал як результат швидше групи, ніж окремого індивіда6.
Можна погодитися з Бурдьє, що часто більш економічно благополучні члени
суспільства володіють вищим значенням соціального капіталу, проте економічне
благополуччя агента, ймовірно, не є єдиною умовою зростання його соціального
капіталу, так як концепція соціального капіталу не може розглядатися у відриві
від суспільства. Вигоди, про які йде мова з початку створення концепції соціального капіталу, можуть бути отримані тільки в результаті взаємодії в рамках
суспільства, про що говорив Патнем.
На переконання Бурдьє, відтворення соціального капіталу передбачає безперервну роботу щодо встановлення соціальних зв'язків, серії обмінів, під час яких
визнання постійно підтверджується. Ця робота, що припускає витрати часу та
сил, а отже (прямо чи опосередковано), й економічного капіталу, не приносить
прибутку і навіть не помічається, допоки вона не підкріплюється особливою компетенцією (знанням генеалогічних і реальних зв'язків, а також навичками їх використання тощо) і диспозицією до набуття й утримання цієї компетенції, які самі є
невід'ємними частинами цього капіталу. Це один із чинників, що пояснюють, чому прибутковість праці з накопичення та підтримки соціального капіталу
збільшується пропорційно загальному розміру капіталу. Позаяк соціальний
капітал, що випливає з тих чи інших відносин, значно більший у випадку, якщо
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людина – суб'єкт цих відносин – щедро наділена капіталом (насамперед, соціальним, але й культурним, економічним), то власники успадкованого соціального
капіталу, символізованого відомим ім'ям, можуть перетворювати всі свої випадкові знайомства на тривалі зв'язки7.
Кожна група, за аналізом Бурдьє, має свої більш-менш інституціоналізовані
форми делегування прав, що дозволяє їй концентрувати весь обсяг соціального
капіталу, що лежить в основі існування групи (в першу чергу сім'ї або нації, але
також асоціації або партії), в руках одного агента або невеликої групи агентів і
наділяти їх повноваженнями представляти всю групу, повноправно діяти і виступати від її імені. Вони, отже, можуть за допомогою подібного колективного
капіталу реалізовувати владні відносини, непорівнянні з особистим внеском
агента8.
Можливість конвертації різних типів капіталу служить основою стратегій,
спрямованих на забезпечення відтворення капіталу за допомогою перетворень,
що мінімізують витрати та втрати, з якими пов'язане саме перетворення (при конкретному стані відносин соціальної влади). Бурдьє зауважує про можливість диференціювати різні типи капіталу залежно від їхньої здатності до відтворення
або, точніше, в залежності від того, наскільки легко вони передаються (тобто з
якими витратами та наскільки явно чи приховано). Обсяг витрат і ступінь відкритості, як правило, змінюються у зворотній пропорції. Все, що допомагає приховувати економічний аспект, як правило, також збільшує ризик втрати (особливо у
разі передачі капіталу між поколіннями). Таким чином, за Бурдьє, неспівмірність
різних типів капіталу веде до високого ступеня невизначеності різних типів
трансакцій між їх власниками. Аналогічно, проголошена відмова від розрахунків
і гарантій, що характеризує обміни, націлені на виробництво соціального капіталу у формі більш-менш довгострокових зобов'язань (обміни подарунками, послугами, візитами і т. д.), неминуче тягне за собою ризик зіткнутися з невдячністю, з
відмовою від визнання негарантованих боргів, які такий вид обміну покликаний
породжувати. І відповідно, високий ступінь прихованості в передачі культурного
капіталу має той недолік (на додаток до властивим йому ризикам втрати), що академічна кваліфікація – його інституціоналізована форма – може не передаватися
(подібно аристократичного титулу) і не бути предметом домовленості (подібно
акціям або паям).
Проналізувавши теорію соціального капіталу, викладену Бурдьє, ми сприймаємо її як сучасний інструментарій вивчення суспільно-політичних процесів.
Незважаючи на деяку термінологічну нечіткість, сам концепт соціального капіталу відкриває перед дослідниками вагомі наукові перспективи. Соціальний капітал
як підхід знаходиться на стадії кристалізації методологічної основи. Складаючись
із різних наукових напрямків, теорії соціального капіталу, у тому числі й підхід
Бурдьє, дозволяють проаналізувати форми і наслідки соціальних відносин, довіру
до органів влади та до неполітичних інститутів, соціальні мережі та якість життя.
1.Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2005. –
Т. 6. – № 3. – С. 60. 2. Fram M. Research for progressive change: Bourdieu and social work
// Social science rev. – Chicago, 2005. – Vol.78. – №4. – P. 553-576. 3. Coleman J. Social
Capital in the Creation of Human Capital // Social Capital: A Multifaceted Perspective / ed.
by P. Dasgupta, I. Serageldin. – Washington: Тhe Wold Bank, 2000. – 424 p. 4. Field J. Social
capital // Key Ideas / ed. by P. Hamilton, M. Keynes. – London, 2004. 5. Bourdieu P. The
forms of capital / J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of
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ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ ІНТЕРЕСІВ В ПОЛІТИЦІ
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПРОМІСІВ
Досліджено значення компромісу в сучасній політиці, зазначено умови, які сприяють досягненню рівноваги інтересів різних політичних суб'єктів, наведено приклади
відомих політичних компромісів у світі, їх види, визначено позитивні і негативні
наслідки політичних компромісів, зазначено принципи, які важливі для пошуку компромісів.
Ключові слова: конфлікт, переговори, компроміс, консенсус, пакт, політичні угоди,
рівновага.
Москаленко О.П. Достижение равновесия интересов в политике с помощью
компромиссов
Исследовано значение компромисса в современной политике, обозначено условия,
которые содействуют достижению равновесия интересов разных политических субъектов, наведено примеры известных политических компромиссов в мире, их виды, определено позитивные и негативные следствия политических компромиссов, обозначено
принципы, которые важны для поиска компромиссов.
Ключевые слова: конфликт, переговоры, компромисс, консенсус, пакт, политические договора, равновесие.
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:

Найкращою формою подолання розбіжностей з питань досягнення рівноваги
у процесі підготовки компромісу є відкритий обмін думками. Неприпустимими є
такі компроміси, що розглядаються як наслідок слабкості і ведуть до нових вимог
поступок. Здатність до необхідних компромісів є однією з передумов життєздатності груп, колективів, спільнот, а засоби їх досягнення і форми реалізації виступають як один з головних критеріїв політичного життя. Причинами розриву компромісних угод частіше буває такий поворот однієї зі сторін у змісті її діяльності,
що надає співробітництву з нею характеру відмови від власних принципів або
спроб розширити їх до неприпустимих для другої сторони поступок1.
© МОСКАЛЕНКО Ольга Петрівна – старший викладач кафедри глобалістики,
політології та міжнародних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
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До умов, що сприяють регулюванню і вирішенню політичних конфліктів,
відносять співвідношення сил протиборчих сторін, а також визнання ними процедури переговорів як способу вироблення взаємоприйнятних рішень. Однак, позитивний результат можливий тільки у тому випадку, якщо суб'єкти конфлікту виявляють політичну волю, припускають схильність до компромісів та здатність вести переговори; взаємне з'ясування позицій сторін; виявлення рівня конфронтаційних домагань; знаходження неконфронтаційного поля (його цінностей, зони
взаємних поступок); виявлення умов компромісу; виявлення предмету взаємних
поступок з метою послаблення конфлікту; визнання заходів і форм гарантії досягнутої угоди2.
Крім того, умовою успішних переговорів є встановлення взаємоприйнятних:
а) мови переговорного спілкування на принципах стриманості і прагнення зрозуміти опонента; б) ритуалів переговорного спілкування. Тільки після того, як
сторони вникнуть в позиції один одного, зрозуміють стиль аргументації партнера
в процесі переговорів почнуть бути видимими можливі рішення проблеми, контури компромісів.
Поняття «компроміс» в політиці не нове і трактується як поступка деяких вимог, відмова від частини власних вимог на користь угоди з іншою партією, державою і т.д. У такому трактуванні компроміс виступає як метод пом'якшення протиріч, що загострилися. Проте глибинний сенс цього поняття і багатше, і
складніше. Компроміс включає такі ознаки як збирання, об'єднання, співпрацю
взаємодіючих сторін та деякі характеристики взаємного протиборства,
конфліктності, які проявляються у відносинах між ними. Компроміс характеризує
суть мирного регулювання конфлікту, оскільки орієнтований на виключення його
насильницьких форм, на зниження інтенсивності. Більше того, він означає істотні
переміщення в позиціях конфліктуючих сторін, оскільки, по справедливому зауваженню Р. Арона, «врешті-решт погоджуватися на компроміс – означає частково визнати справедливість чужих аргументів, знаходити рішення, прийнятне для
усіх»3.
Компроміси є або результатом рівноваги сил, вимушеними угодами, або результатом свідомого вибору, тобто добровільними. Проте громадські групи, особливо політичні організації прагнуть до перемоги і панування над супротивником.
Якщо суспільство недемократичне, то політичний устрій прагне до тотального
усунення супротивника – до його фізичного знищення. У демократичному
суспільстві перемога по своєму характеру є політичною, її результати частково
відповідають інтересам супротивника, а тому вона більшою чи меншою мірою є
компромісом.
Природно, що рівновага, яка досягається за допомогою політичного компромісу, є рухливою, вона постійно коливається, порушується і відновлюється.
Так, з точки зору В. Алтухова, така рівновага, тобто компроміс, складає основу
стабільного, стійкого розвитку.
Схильність до компромісів э однією з особливостей ліберальних демократій
Заходу, хоча функціональна роль компромісів в умовах демократії розвинених
країн неоднозначна: з однієї сторони небезпечна надмірна прихильність ідеям
(неприйняття компромісів), а з дугої – прагнення до них.
Слід підкреслити, що виразне прагнення до компромісів проявляється в діяльності основних владних інститутів – уряду, парламенту, а нерідко і у взаємовідносинах між ними, а оскільки функціонування парламентської демократії базується
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на принципі більшості, гонитва за ним нерідко стає нав'язливою ідеєю багатьох
урядів і проурядових фракцій в парламенті. Отже, пошук більшості потрібний,
без чого не можна прийняти жодного відповідального рішення. Компромісом є
створення парламентської більшості, формування коаліційного уряду та формування кабінету, тобто завдяки компромісам досягається рівновага інтересів в
політиці, що сьогодні дуже актуально.
Метою даної статті є з'ясування того, що в президентській республіці парламент не має права втручатися в кадрові призначення президента, який пропонує
кандидатури, враховуючи можливу реакцію на них депутатів парламенту.
Політичний курс, що формується таким урядом, також є компромісом, а у тому
випадку, якщо пошук більшості підміняє пошук самого рішення, прагнення до
компромісу може привести або до загибелі режиму, або до його паралічу.
Парламент як інститут, представляючи різні інтереси і працюючи на базі компромісів, може угледіти рівновагу інтересів, якбажану мету, тільки на тій основі,
що була досягнута згода, але і виконавча влада не вільна від подібних спокус –
президенти і прем'єр-міністри вимушені примиряти людей з різними думками, а
тому переговори і компроміси складають не менш значущу частину в бюрократичному житті, ніж в законотворчому. Правда, парламенти як відкриті органи влади, вимушені проявляти чуйність до негайних вимог народу, часто в збиток його
довгостроковим інтересам.
Роль компромісів неоднозначна у відкритих суспільствах, де вони є самостійним принципом демократичної політики, де досягається рівновага інтересів. Твердження, що соціальна ситуація вимагає певних компромісів, не дає
підстави вважати, що компроміси потрібні в усіх випадках, а тому вважати компроміс практикою, що неминуче веде до соціального прогресу – невиправдано,
небезпечно: він може призводити до розкладання суспільства, а що стане результатом такої практики – прогрес або розкладання, залежатиме від типу компромісів, від їх суті.
Якщо неминучість компромісу і його зміст продиктовано лише силою, то
подібні компроміси не можуть бути нічим іншим, окрім як короткочасними перемириями. Сильна сторона не лише диктує зміст компромісу, а і вимагає усе нових
поступок від слабкішої, а тому стримати її амбіції можуть лише деякі принципи
або ідеали, наприклад, законність вимог, порядність представників, справедливість, громадський інтерес, загальне благо. Сама природа компромісу припускає наявність певних принципів справедливості, на основі яких можуть бути
зроблені взаємні поступки.
Так, американський історик Дж. Хєллоуелл підкреслює: «Індивідууми з готовністю поступляться деякими специфічними інтересами і домаганнями тільки
тоді, коли їх зацікавленість в збереженні чогось ціннішого ще сильніше».
Перспективи досягнення рівноваги інтересів залежить від дій конкретних
політиків, державних діячів, а також визначаються природою проблем, які треба
вирішувати. Формування владних інститутів при розумному, прагматичному до
них відношенні допускають компромісні рішення. Політичний капітал при цьому
успішно конвертується в статусний, що полегшує досягнення згоди з принципових питань. Такий же реальний компроміс відносно економічних і соціальних
проблем, що встають в політичну повістку дня.
З питань економічної політики і соціальних витрат завжди можна досягти
компромісу, особливо в умовах економічного росту, але набагато важче знайти
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компроміс між двома мовами, що претендують на статус державної, або трьома
конфесіями як основою освітнього процесу. У кращому разі тут можна добитися
компромісу відносно розподілу сфер, де діятиме той або інший принцип. Вибір
такого варіанту рішення здатний до деякої міри деполітизувати питання.
Надмірна схильність партій до компромісів, як і надмірна тенденційність
партій, готових за всяку ціну відстоювати свої ідейні установки, небезпечні для
демократичного режиму, оскільки ведуть до його саморуйнування. Ключова проблема таких режимів зводиться до того, щоб використовувати компроміс, не пориваючи ні з однією частиною співтовариства, ні з однією соціальною групою,
але і не випускаючи при цьому з уваги необхідність діяти ефективно. Критерієм
успішного функціонування демократичного режиму можна вважати використання компромісу в інтересах загального блага. Компроміс хороший тільки тоді, коли він дозволяє реалізувати цілі, що розділяються багатьма, не порушує шановані
більшістю принципи, утілює благо, що стоїть над приватними або вузькогруповими інтересами.
Політична історія знає немало компромісів, що дістали назву «Великих».
У багатьох країнах вони виростали із запеклих громадянських конфліктів і ставали основою демократичного присторою. Показовий приклад Англії: відома Славна революція 1688 р. явила початок класового компромісу. Кабінетне правління –
як черговий компроміс – з'явилося вже в наступному столітті, а реформа виборчого права була проведена тільки 1832 р.
Інший «Великий» компроміс – прийняте в Швеції в 1907 р. рішення про введення загального виборчого права укупі з пропорційним представництвом. Подальша реформа виборчої системи, що послідувала в 1918 р., закріпила принцип
кабінетного правління. Свої «історичні» компроміси знали в 70-ті роки нашого
століття Італія, Іспанія і інші країни. У усіх цих випадках компроміс був покликаний допомогти врегулюванню конфлікту у рамках завдань і цінностей, що
розділяються і взаємно шанованих усіма групами, що беруть участь в угоді.
Тільки утіливши в собі найкращі з усіх пропозицій, які більше інших сприяють
досягненню загального блага, компроміс здатний наблизити врегулювання. Це
може бути забезпечено тільки зверненням до завдань і цінностей, близьких
більшості громадян4.
Незважаючи на свідомий вибір компромісу як засобу вирішення конфлікту,
мотиви його учасників можуть бути самими різними. Так, В.І. Ленін, посилаючись на критику Ф. Енгельсом бланкистів-коммунистів, писав, що компроміси
партії, що бореться, прсто з неминучістю навязуються обставинами, і безглуздо
раз і назавжди відмовлятися «приймати сплату боргу по частинах». Нарешті, і ті,
і інші можуть просто втомитися від тривалої боротьби і зважитися на пошуки
взаємних поступок. Ще сильнішим мотивом до них є страх перед громадянською
війною. Війна, що відображається в національній пам'яті, служить завчасною
ін'єкцією насильства, що забезпечує поступовість перетворень.
Компроміси не слід переоцінювати: як і багато що інше в політиці, вони не вичерпують повністю предмет конфлікту, особливо якщо йдеться про принципи і
цінності. Компромісне рішення сприймається кожною із задіяних в конфлікті
сторін як «чужа поступка». Якщо схвалені деякі процедури вирішення конфлікту,
відмінності переваг зберігаються. Так, шведський компроміс – загальне виборче
право при пропорційному представництві – не задовольняв в рівній мірі ні консерваторів, що віддавали перевагу колишній плутократичній системі голосуван-
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ня, ні лібералів і соціалістів, що виступали за правління більшості, не вихолощене пропорційним представництвом. Відомо, що інститути самі по собі мають розподільний характер і не «знімають» конфлікт по суті. Проте при ув'язненні деякого компромісного рішення головну роль грають не цінності, яких лідери дотримуються, а кроки, які вони готові зробити, тобто готовність до поступок.
Перший Великий компроміс, за допомогою якого встановлюється демократія,
у разі своєї життєздатності, сам по собі є свідченням ефективності принципів
примирення і взаємних поступок.
Досвід перехідних процесів 80-90-х р. в Латинській Америці і Східній Європі
дав цікаві моделі вирішення політичних конфліктів за допомогою компромісів.
Давню традицію в Італії, Іспанії, багатьох латиноамериканських країнах мають так звані пакти – політичні угоди між лідерами провідних партій або політичних сил.
На думку Л.Ф. Шевцової, не лише в латиноамериканських країнах, але і в
Угорщині, Польщі, Чехії саме політика пактів стала основним гарантом посттоталітарної згоди. «Ця політика зняла напруженість, обмежила рівень конфліктів,
сприяла формуванню цілої системи договорів між владою і суспільством, між
цивільними і військовими, між підприємцями і робітниками». Така функція пакту відповідала громадським інтересам і сприяла досягненню загальнонаціональної консолідації і політичної стабільності.
В той же час оцінка пактів не може бути однозначною, особливо виходячи з
типології останніх.
Поняття «пакт» зв'язується з розподілом постів у владних структурах, незалежно від результатів виборів. Окрім цього, в пактах фіксуються основні
політичні орієнтації, а також виключення (а при необхідності і пригнічення) аутсайдерів. На думку науковців, якщо інституціональні пакти встановлюють правила гри, то вони грають важливу роль, усуваючи головні політичні питання з сфери суперництва. «Такі пакти потрібні для захисту демократичних інститутів від
тиску, якому вони ще не здатні протистояти». Подібного роду пакти небезпечні
для демократії, яка перетворюється на приватне підприємство лідерів декількох
політичних партій і корпоративних союзів, в олігополію, змову з метою виключення сторонніх. Так, Венесуела заплатила за такий пакт виникненням партизанського руху в Латинській Америці, викликаного виключенням представників
нижчих шарів з легальної політики.
Інший тип пактів – це домовленості з приводу політичного курсу, що проводиться урядом, які не припускають обміну статусних позицій влади на політичний капітал опозиції, але означають узгодження своїх дій на певний період. Класичним прикладом такого роду є пакти Монклоа, підписані в Іспанії основними
політичними силами в якості узгодженої програми дій з виведення країни з
соціально-економічної і політичної кризи, а їх метою було зробити процес наступної демократизації поступовим, уникнути громадянської війни і надати гарантії авторитарним реформаторам при майбутньому демократичному режимі.
Учасники пактів Монклоа брали на себе певні зобов'язання, йшли на поступки, а
опозиція надала уряду мандат на проведення жорстких антиінфляційних заходів,
включаючи заморожування заробітної плати, зниження витратної частини бюджету, обмеження кредитів збитковим підприємствам. Однак, і уряд брав на себе
певні зобов'язання: ввести систему прогресивного оподаткування, реорганізувати
фінансову систему, вжити заходи по боротьбі з безробіттям, розширити свободу
друку, посилити парламентський контроль над державними засобами масової
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інформації. Політика широкої міжпартійної співпраці носила тимчасовий характер і закінчилася з прийняттям конституції.
Можливий і третій тип пактів – пакти лівих і правоцентристських сил, що
припускають створення парламентської більшості і коаліційного уряду. Одним з
найбільш вдалих прикладів такого роду може бути коаліція соціалістів і правоцентристських демократичних сил, що склалася після виборів 1994 р. в Угорщині.
Цей альянс істотно пом'якшив ідеологічний розкол, що існував в угорському
суспільстві, і сприяв проведенню прагматичної і зваженої коаліційної політики5.
Політичне врегулювання конфлікту повинно закінчуватися підготовкою та
підписанням документів, що мають правову силу. Необхідно також підкреслити,
що не існує єдиного, універсального засобу врегулювання конфлікту. Отже,
конфлікти дуже складне явище, а тому потребують комплексного підходу до мирного вирішення їх6.
1. Соціологія. Курс лекцій / за ред. В.М. Пічі. – К.: Заповіт, 1996. – 340 с. 2. Чижова О.М. Конфлікт і консенсус: методичні матеріали до вивчення курсів політології і
соціології / Чижова О.М. – К., 2001 – 34 с. 3. Арон Р. Этапы развития социалистической
мысли / Арон Р. / общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М.: Изд.группа «Прогресс». –
«Политика», 1992. – 608 с. 4. Дегтярев А.А. Основы политической теории: учебн. пособие / Дегтярев А.А. – М.: Высшая школа, 1998. – 239 с. 5. Глухова А.В. Компроміс і консенсус як методи регулювання і вирішення політичних конфліктів / А.В. Глухова // Держава і право. – 1993. –№ 6. – С. 24-36. 6. Фишер Р. Путь к согласию или переговоры без
поражения / Р. Фишер, У. Юри. – М.: Наука, 1990. – 424 с.
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The article examines the phenomenon of ethno-political conflict management, particularly 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, peacebuilding.

Будь-який конфлікт чи загострення взаємин, а особливо в етнополітичній
царині, вимагає чітких стратегій і добре продуманих механізмів попередження,
управління та врегулювання, що, в широкому розумінні, охоплює система
менеджменту етнополітичного конфлікту. Менеджмент, або управління етнополітичним конфліктом є комплексним поняттям, яке включає не лише механізми
безпо середнього впливу на конфлікт з метою трансформації ворожих дій
суб’єктів, але й ґрунтується на розумінні і усвідомленні джерел, причин та передумов його виникнення. Забезпечення ефективності і результативності управлінських дій спрямованих на ліквідацію етнополітичного конфлікту значною
мірою залежить від чіткого розуміння багатогранності та варіативності стратегій
і механізмів, які охоплює система менеджменту етнополітичного конфлікту.
В контексті розгляду етнополітичного конфлікту питанням етноконфліктного
менеджменту частково присвячено праці таких вітчизняних етнополітологів, як:
В. Євтух, В. Котигоренко, А. Кіссе, О. Майборода, Ю. Римаренко, Л. Шкляр.
Ґрунтовний аналіз процесів управління етнополітичним конфліктом здійснив
російський вчений А. Аклаєв. Питанням природи етнічного конфлікту та шляхів
його попередження присвячено праці В. Тішкова. В статті також використано
праці західних науковців Я. Берковіча та М. Морінг, де частково висвітлено питання стратегій та механізмів менеджменту етнополітичного конфлікту.
Варто зауважити, що чільне місце в етнополітичній конфліктології належить
питанням етнополітичного конфліктного менеджменту, проте дослідження даного феномену характеризується певною несистемністю та нечіткістю понять.
Варто розпочати з того, що існує значна кількість підходів до розуміння поняття «менеджмент конфлікту». Так, професор кентенберійсього університету Я.
Берковіч розуміє дане явище як процес, спрямований на нівелювання деструктивних сторін конфлікту і реалізацію їх конструктивного потенціалу1. Загалом
західна наука більш схильна досліджувати саме процеси управління конфліктами,
а не безпосереднє їх врегулювання, де поняття управління конфліктом спрямоване не на ліквідацію, а «контроль», «регуляцію», «вирішення» конфлікту2. Й. Гальтунг визначив управління конфліктами як «вміння підтримувати взаємини нижче
рівня, на якому можлива загроза для системи в цілому»3. Найбільш повним є
підхід, що управління конфліктом полягає у намаганні зменшити, обмежити чи
усунути рівень, межі чи інтенсивність конфліктного протистояння і в основному
зводиться до побудови механізму, який би сприяв контролю подальшого розгортання протистояння чи прояву ворожості в майбутньому4. С. Вольфф відзначає,
що управління – це стратегія, яку вибирають лише у випадках неможливості врегулювання конфлікту або у разі небажання однієї зі сторін активно сприймати необхідність завершення протистояння5. А оскільки етнополітичний конфлікт переважно є ірраціональним, тривалим у часі і здатним зберігати напруженість
взаємин навіть за відсутності явних ворожих дій, тому доречно в даному контексті використовувати саме механізми управління.
Слід наголосити, що поняття «управління» та «врегулювання» не є близькими. Так, російський етноконфліктолог А. Аклаєв слушно зазначає, що термін
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«врегулювання» включає як управління, так і попередження (превенцію) його деструктивних наслідків, це «діяльність по встановленню нормативних основ і подальшої інституціоналізації процедур і практик регуляції повторюваних політичних конфліктів між етнічними групами і державою в рамках поліетнічної політичної системи». А управління конфліктом – це діяльність спрямована на прийняття
конкретних рішень в конкретному протистоянні з метою мирної деескалації6.
Вітчизняний політолог Є.Тихомирова вважає, що врегулювання передбачає
«зняття гостроти протиборства сторін з метою запобігання негативних наслідків
конфліктів, проте глибинні причини конфлікту зберігаються»7. А. Кіссе послуговується ще поняттям «регулювання конфлікту», яке на нашу думку є близьким до
управління. За його твердженням, регулювання відбувається на макрополітичному рівні і включає діяльність всієї політичної системи, її інститутів щодо запобігання, попередження та ліквідацію протистоянь8. Звідси можна прослідкувати наявність певної розмитості понять, щодо управління, регулювання, врегулювання і вирішення конфлікту.
Відтак, можна узагальнити, що управління – це пошук балансу суперечливих
інтересів, приведення їх до компромісу, тобто це механізми, спрямовані на
ліквідацію ворожості і нівелювання гостроти протиріч. Таким чином, врегулювання конфлікту відбувається внаслідок ефективного управління (менеджменту)
ситуацією і передбачає зняття гостроти протистояння та демонстрації відкритої
ворожості, а викорінення усіх причин конфлікту, що в сфері етнополітичних
конфліктів є важко досяжним явищем, охоплюють поняття «вирішення» та
«розв’язання». Саме з поняттями «вирішення» та «розв’язання» пов'язаний
період постконфліктного існування етнічних спільнот. Вирішення конфлікту передбачає ненасильну трансформацію принципів співжиття суспільних груп, які
вели протистояння, з метою викорінення глибинних першопричин конфлікту.
Мається на увазі, що поняття «вирішення конфлікту» є ширшим ніж його завершення і просто мирне врегулювання. Вирішення конфлікту є процесом завершення конфліктної взаємодії пов’язаної з насиллям і ненавистю, що передбачає розвиток довіри і співпрац9. Розв’язання конфлікту, на відміну від його вирішення,
передбачає повне виключення предмету суперечки. Як слушно зазначає І. Станкевич, здеструктивні наслідки конфлікту супроводжуються технологією врегулювання, натомість конструктивні – розв’язання10. Саме запобігання повторному
спалаху ворожості й робота над ліквідацією глибинних причин конфлікту виступають основними пріоритетами постконфліктного співіснування. Власне тому,
важливо пам’ятати, що відсутність відкритого протистояння не означає, що механізми менеджменту вже недоречні, вони зберігають свою актуальність ще досить довгий час на постконфліктному етапі.
Тут варто зробити певне уточнення, щодо ефективності системи менеджменту конфлікту в цілому, про що свідчать такі фактори, як: використані ресурси,
своєчасність управлінських заходів та ціна конфліктного менеджменту, адже ціна
регулювання може бути такою великою, що нівелюється досягнутий в ході управління конфліктом результат. Успішність менеджменту визначається принаймні
частковим виконанням хоча б двох зазначених критеріїв11.
Основна мета менеджменту етнополітичного конфлікту об’єднує дві досить
різні цілі: досягнення політичної мети, яка і є причиною кризи та обмежити
збройне чи силове протистояння з приводу цієї мети. Менеджмент етнополітичного конфлікту полягає у використанні методів контролю і регулювання
конфлікту, щоб він не переріс у війну і, з іншої сторони, щоб розв’язати конфлікт,
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зберігаючи життєво важливі
Сукупність механізмів конфліктного менеджменту націлено на аналіз можливостей з обмеження відкритого конфлікту,
зупинку конфліктних дій, зниження рівня ворожості, відмова учасників від односторонніх дій та перехід до пошуку спільних рішень13.
Аналізуючи механізми менеджменту етнополітичного конфлікту необхідно
враховувати те, що конфлікт може бути вичерпаним, коли відбувається повне примирення сторін, завершеним при виході з конфлікту чи знищенні однієї зі сторін
або трансформованим чи врегулюваним, що зазвичай передбачає втручання третьої сторони14.
В миротворчій діяльності, спрямованій на владнання збройного протистояння, пошук мирного вирішення конфлікту і закріплення досягнутого результату,
виділяють такі стратегії: мирозаключення (peace-making) – стратегія, яка зосереджена на пошуку шляхів вирішення конфлікту, миропідтримання (peacеkeeping) – спрямована на зниження рівня деструктивної поведінки сторін, і миробудівництво (peace-building) – намагання подолати корінні протиріччя. Основною
метою стратегії мирозаключення є припинення відкритого протистояння
внаслідок ворожого зіткнення сторін; завданням стратегії миропідтримання є остаточне завершення конфлікту; а постконфліктне миробудівництво передбачає
побудову стійкого мирного співіснування. Основні задачі постконфліктного миробудівництва: запобігання повторних збройних протистоянь, сприяння
національному відновленню, примиренню і викоріненню глибинних причин
конфлікту.
В межах стратегій доречно виділити і окремі підходи щодо управління етнополітичним конфліктом. Так, В. Тішков виділяє такі основні підходи, як:
– нормативний, тобто використання правових і моральних норм, які усі сторони повинні визнавати і цінувати;
– переговорний підхід, який ґрунтується на застосуванні комунікативних механізмів;
– емоційно-психологічний підхід, спрямований на розуміння невигідності
конфлікту обома сторонами;
– силовий – заснований на зв’язку сильна-слабка сторона, де слабша сторона
вимушена поступитися;
– індиферентний, який властивий авторитарним режимам і передбачає байдужість до вимог сторін, його результатом є «відкладений конфлікт», тобто такий,
який все одно рано чи пізно проявить себе15.
Вітчизняна дослідниця конфліктогенних процесів А. Черній в зазначеній класифікації виділяє ще ідеалістичний підхід, схожий до емоційно-психологічного,
який передбачає визнання сторонами недоцільності ведення конфлікту, наприклад, через втрати, руйнування. Даний підхід передбачає довготривалий результат, оскільки сторони самі прийшли до даного рішення і отже, будуть його дотримуватися16. Слід підкреслити, що силовий та індиферентний підходи зосереджені
на тимчасовому результаті, оскільки незадоволена сторона рано чи пізно намагатиметься відновити свої вимоги. Силове придушення конфлікту переважно призводить до загострення старих і виникнення нових протиріч. Отже, можна простежити пріоритет несилових методів над силовими, які дедалі більше засуджуються міжнародною спільнотою, позаяк не сприяють викоріненню психологічної
ворожості і повному примиренню сторін.
В контексті системи менеджменту етнополітичного конфлікту важливо також
пам’ятати про значущість превентивних та постконфліктних заходів, якими зок-
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рема є механізми прогнозування, а також раннього попередження етнополітичних
конфліктів. Дані механізми здатні попередити як виникнення конфлікту на передконфліктній стадії, так і повторному спалаху конфлікту на постконфліктному
етапі. Власне превентивні механізми повинні бути закладені в основних напрямках реалізації державної етнополітики поліетнічних держав.
Одна із найбільш об’єктивних причин етнополітичного конфлікту – дискримінація певних етнічних груп. Зменшення гостроти цієї проблеми досягається
шляхом підтримання прав меншин громадянськими та державними інституціями,
забезпечення демократичного та рівного доступу до влади, за необхідності, надання автономії в межах держави, що сприятиме зменшенню конфліктогенного
потенціалу етнічних груп поліетнічних суспільств17. Слушно підкреслює М. Ларченко, що забезпечення повноцінної політичної участі усіх народів-етносів
поліетнічної держави, перетворення етнічних спільнот з об’єкта політики на її
суб’єкта сприятиме зниженню їх конфліктогенного потенціалу18. Таким чином
регулювання міжетнічних відносин базується на оптимальному співвідношенні
вдоволення потреб усіх суб’єктів поліетнічної держави, де важлива роль надається державним, громадським і політичним організаціям, які здатні забезпечувати ефективну комунікацію громадян із владою.
Враховуючи історичні приклади управління етнополітичними конфліктами,
можна дійти висновку, що одних правових засобів для ефективного менеджменту
замало. Тут надзвичайно важливо також зміцнювати демократичний режим, поважати права кожної нації, проводити ліберальну соціальну політику. Моделі етнополітики повинні базуватися на повазі до етнічної ідентичності індивіда, збереження якої є «рівноцінним праву на добробут, безпеку» тощо19. Хоча А. Кіссе зазначає, що демократія не завжди сприяє мирному співіснуванню етнічних
спільнот, проте співучасть у владі характеризується позитивно20. Аналогічно демократичний режим сприяє ефективному функціонуванню комунікативних механізмів та ЗМІ у етнополітичній сфері. Слід також підкреслити, що попередження чи врегулювання конфлікту ефективно відбувається за допомогою використання спільно правових і моральних норм, де ефективність даного симбіозу визначається сукупною згодою сторін щодо цих норм.
Ще одним пріоритетом державної етнічної політики повинна бути стратегія
спрямована на спільний розвиток культурно-етнічної ідентичності груп поряд з
етнічною толерантністю. Аналіз феномену толерантності в контексті етнічного
дискурсу засвідчив, що наявність спільної кооперації сприяє нівелюванню
міжетнічної упередженості, коли індивіди однієї з етнічних груп категорично негативно ставляться до представників інших етнічних груп. Варте уваги твердження вітчизняного науковця В. Ханстантінова, що в умовах конфлікту концепція толерантності повинна бути спрямована на відкритий, активний діалог, обмін ідеями, компроміси в ім’я загального блага21, де чітко простежується комунікативна
складова даного феномену.
Глобілізаційні процеси вивели на новий щабель практику міжнародного втручання в конфлікти як міждержавні, так і внутрішньодержавні, що може бути спрямоване на реалізацію стратегій як мировстановлення, так і миропідтримання.
Будь-які прояви втручання третіх сторін у етнополітичний конфлікт з метою
зміни його динаміки чи врегулювання, включаючи посередництво визначається
як інтернаціоналізація конфлікту22. Проблемами міжнародного втручання є те,
що міжнародні посередники не завжди дотримуються об’єктивності при врегулюванні конфлікту. Нерідко вони не стільки зацікавленні у мирному вирішенні
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суперечки, як можливості зберегти мирні стосунки із однією зі сторін чи отримати певні вигоди від програшу конкретної сторони. Крім того, міжнародні посередники не завжди обізнані із глибинними причинами конфліктів, оскільки не перебувають у конкретному середовищі, а лише керуються наданою інформацією, яка
також не завжди може бути достовірною.
Отже, менеджмент етнополітичного конфлікту є тривалим і складним процесом, що охоплює не лише безпосереднє управління конфліктною ситуацією, а й
превентивні і постконфліктні стратегії та механізми, які дедалі більше тяжіють до
несилових, більше комунікативних форм. Загалом система заходів з управління
етнополітичними конфліктами спрямована на пошук балансу та оптимізацію загальнонаціональних та етнічних інтересів, тобто налагодження мирного співжиття усіх сегментів поліетнічної держави. Потрібно наголосити, що елементами
новітніх стратегій управління конфліктами є співпраця, компроміс та консенсус,
тобто лише за даних концептів можливо досягти довготривалого результату спрямованого на мирне співжиття конфліктуючих груп.
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УДК 321.01
І. П. ФОРТЕЛЬНИЙ

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПОСТРА ДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ:
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
Досліджено особливості перехідного періоду в країнах, які виникли після розпаду
СРСР. Встановлено, що трансформаційні процеси на пострадянському просторі і в
країнах, т.зв. «третьої хвилі» демократизації, мають спільні риси. Однак, як виявилося, перевірені часом моделі політичної трансформації, що пройшла в країнах
стабільної демократії, в більшості пострадянських держав не вдалося відтворити.
Проаналізовано негативні фактори пострадянського перехідного періоду, які стали
причиною затяжного характеру політичних трансформацій у більшості нових країн,
що виникли на теренах СРСР (за винятком країн Прибалтики).
Ключові слова: трансформація, демократизація, «третя хвиля» демократизації,
демократичний транзит, політичний режим, політична система.
Фортельный И.П. Трансформационные процессы на постсоветском пространстве: особенности переходного периода
Исследованы особенности переходного периода в странах образованных после распада СССР. Доказано, что трансформационные процессы на постсоветском пространстве и в странах так называемой «третьей волны» демократизации имеют общие
черты. Однако проверенные временем модели политической трансформации, которая
прошла в странах стабильной демократии, в большинстве постсоветских государств
не удалось воспроизвести. Проанализированы негативные факторы постсоветского
переходного периода, которые стали причиной затяжного характера политических
трансформаций в большинстве из образовавшихся на территории Советского Союза
государств (за исключением разве что стран Прибалтики).
Ключевые слова: трансформация, демократизация, «третья волна» демократизации, демократический транзит, политический режим, политическая система.
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 postSoviet 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 established on the territory of the Soviet Union countries (except maybe the Baltic States).
Key words: transformation, democratization, "third wave" of democratization, democratic transit, political regime, political system.

Політичні зміни, що розпочалися в 90-х рр. минулого століття в країнах, утворених на теренах колишнього СРСР, і які спочатку розвивалися у вигляді руху по
лінійній траєкторії у напрямі розбудови демократії, призвели до вкрай цікавих і
несподіваних наслідків. Частині країн, зокрема країнам Прибалтики, вдалося
відносно швидко і успішно досягнути цієї мети, інші розчарувалися у демократичному устрої, що призвело до встановлення антидемократичних режимів
(Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан,
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Росія), треті і досі знаходяться на шляху розбудови демократії (Грузія, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Україна). Однак, поки що важко передбачити, коли завершиться цей процес і які він принесе результати. Отож, враховуючи складність
і непередбачуваність, з якою відбуваються трансформаційні процеси в пострадянських країнах, важливо з’ясувати: у чому ж полягає специфіка переходу до демократії на пострадянському просторі?
Ключовим аргументом, який відіграє важливу роль у розумінні сутності пострадянського переходу є те, що вихідною точкою політичної трансформації був тоталітарний режим, від якого перехід до демократії на відмінну від авторитарного
режиму, здійснюється в більш складних і менш «вигідних» умовах. Посттоталітарний характер політичного транзиту пострадянських держав привів до того, що, в порівнянні з рядом інших транзитних країн світу, демократичні перетворення в них відбувалися в найбільш радикальній і драматичній формі. У той же
час специфіка даних процесів за багатьма параметрами схожа з особливостями
політичної трансформації країн, т.зв. «третьої хвилі» демократизації.
Поняття «третьої хвилі» демократизації, як і загалом «хвиль» у науковий обіг
увів американський вчений С. Хантінгтон, спробувавши у однойменній праці
«Третя хвиля. Демократизація в кінці ХХ століття»1 дати оцінку процесам переходу, понад тридцяти країн від недемократичних до демократичних політичних
режимів впродовж 1974-1990 рр. У праці наголошено, що для успішної демократизації країни важливим є попередній демократичний досвід, який мав місце у
відносно недалекому минулому, а також наявність внутрішніх умов, сприятливих
для її розбудови. До них С. Хантінгтон відносить «високий рівень економічного
добробуту, що призводить до більш широкого поширення грамотності, освіти і
урбанізації, створення потужнішого середнього класу, розвитку цінностей і настроїв, сприятливих для демократії»2.
Вчений відмітив, що сам час переходу країни до демократії в межах третьої
хвилі може вказувати на фактори, що впливають на демократичну консолідацію в
даній країні. Країни, які почали перехід до демократії раніше, в основному мали
на те свої внутрішні причини. Зовнішні впливи (іноземні уряди й інші актори, які,
самі будучи демократичними, схвалюють існування демократичних режимів в
інших країнах, і здатні чинити на них вплив), та ефект «снігової кулі» (демонстраційний ефект, здійснений першими переходами до демократії в третю хвилю і
посилений засобами міжнародної комунікації, що стимулював наступні спроби
зміни режиму в інших країнах і давав для них зразки), як причини демократизації
мали більше значення для країн, що здійснили цей перехід пізніше. Тож гіпотеза,
що внутрішні причини, характерні головним чином для раннього транзиту, могли
бути сприятливішими для демократичної консолідації, ніж зовнішні впливи, які
грали велику роль при пізнішому транзиті – справедлива3. По страдянські
суспільства якраз і відносяться до групи країн «пізнього транзиту» третьої хвилі
демократизації.
Крах СРСР і утворення на його теренах нових незалежних держав та їх рух у
напрямі розбудови демократії став не лише несподіванкою для міжнародного
співтовариство, яке, попри внутрішні проблеми та кризи в СРСР, все ж вірило, що
цій наддержаві ще деякий час вдасться зберігатися, а й для населення новоутворених держав. Переворот організований правлячою верхівкою СРСР і М. Горбачовим, який призвів до його загибелі, та стрімка лібералізація політичних систем
нових незалежних держав, більшість з яких не мала попереднього демократичного досвіду, викликали спочатку схвальну реакцію, а згодом бурхливе невдоволен-
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ня і зневіру в ідеал майбутнього демократичного устрою у населення, в якого виник т.зв. «транзитний шок» від масштабних соціальних проблем і ностальгії за
минулим режимом.
Перехідний період у країнах пострадянського простору має ряд специфічних
рис, які відрізняють його від перехідних процесів в інших посткомуністичних
країнах. Перша з них та, що модернізація політичних систем пострадянських
країн проходила у дещо іншому культурному, економічному і геополітичному середовищі. Дана обставина спонукала зарубіжних дослідників заявити, що невдачі
демократичних перетворень у пострадянських країнах пояснюються їх нездатністю відтворити ті вдалі і перевірені часом моделі політичної трансформації,
які пройшли у країнах стабільної демократії. Закономірним поясненням цього є
невідповідність західних моделей ліберальної демократії культурно-історичним,
соціально-політичним і економічним реаліям більшості нових країн.
Так, російський політолог А. Рябов вважає, що загалом можна вести мову про
три типи посткомуністичних трансформацій. Перший тип – це шлях, який пройшли країни ЦСЄ і Балтії. Він характеризувався глибиною одночасних політичних та
економічних реформ. Інший тип – далекосхідний, який пройшли дві країни: Китай
та В’єтнам. Його особливістю є збереження колишньої політичної системи при досить радикальних соціально-економічних реформах. Третій тип – пострадянський,
який характеризується початком політичних реформ при сильному відставанні
економічних реформ. Згодом все ж була здійснена спроба, хоча й не в усіх країнах,
які відносяться до даного типу, зробити потужний стрибок в економічних реформах, однак в результаті цього через декілька років наступила стагнація як в
політичній, так і економічній сфері, що затягнулася до кінця 90-х рр. ХХ ст.4
Характер суспільно-політичних трансформацій на пострадянському просторі
свідчить, що еталони західної демократії не можуть бути просто засвоєні «новими демократіями», які виникають у незахідних цивілізаціях. Наслідком запозичення західних моделей і спроби пристосування їх до реалій трансформаційного
періоду країн пострадянського простору стало встановлення т.зв. «гібридних»
політичних режимів. Ознаками таких режимів, на думку деяких російських
дослідників (В.Я. Гельмана, А.Ф. Іванова, С.В. Устименка та ін.), є:
– інституціональний дефіцит (в умовах розмитих правил політичної гри
зберігається ймовірність того, що ці правила будуть несподівано змінені);
– протиріччя між демократичною організацією, структурою і авторитарним
змістом функціонування влади;
– гіпертрофія виконавчих органів влади (особливо інституту президента) в
умовах режимної консолідації та дезінтегрованого суспільства;
– імітаційний характер функціонування фасадних політичних інститутів
(імітація стабільності/нестабільності);
– непрозорість механізмів прийняття політичних рішень у державному апараті, недостатній розвиток механізмів громадського та правового контролю5.
Водночас жодна з країн СНД не може бути охарактеризована як більш-менш
близька до розбудови «консолідованої демократії». У політичному розвитку цих
держав досить тісно переплітаються авторитарні, тоталітарні та демократичні
тенденції. Успішне функціонування таких «гібридних» режимів, на нашу думку,
буде продовжуватися ще досить тривалий час. Однак, крім «гібридних» режимів,
в деяких країнах пострадянського табору невдалі спроби реалізації західних
трансформаційних моделей призвели до встановлення таких політичних режимів,
які можна віднести до розряду явно авторитарних чи тоталітарних. Зазвичай
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стійкість таких режимів досить низька. Продовжуючи спиратися на авторитарні
або тоталітарні методи управління, вони можуть зазнати краху найближчим часом чи під впливом «внутрішнього», чи «зовнішнього» тиску, який при необхідності буде здійснюватися на них з боку світових центрів впливу.
Наступною особливістю пострадянського переходу є затяжний характер політичних трансформацій у більшості з новоутворених держав (за винятком країн
Прибалтики). В умовах відсутності будь-яких основ ринкової економіки, як важливої передумови для утвердження демократії – пріоритетність проведення ліберальних реформ ні у кого не викликала сумнівів. Однак, на практиці, політичний
транзит не зміг отримати прискорення у сфері реформування через відсутність
історично сформованих демократичних традицій і досвіду функціонування демократичних інститутів. Неабияким гальмівним чинником була і нова еліта, яка
прийшла до влади в країнах пострадянського табору. Як виявилося, вона була не
такою ж і новою та складалася з осіб, які займали керівні посади в апараті радянської тоталітарної системи, а після її розвалу заявили про свою прихильність
до загальнолюдських цінностей і демократичного шляху розвитку.
З перших днів еліта проголосила курс на демократизацію життя суспільства і
проведення ринкових перетворень в економіці. Однак результати перетворень,
проведених її представниками, насправді не виходили за рамки встановлених
«гібридних» режимів. Як наслідок, вони стали по-різному вибудовувати стратегію
лібералізації та демократизації своїх країн. В окремих країнах реформи були обмежені формальним законодавчим закріпленням в суспільстві ліберальних і демократичних інститутів. На практиці ж у цих країнах дані інститути майже не розвивались. Тому в їх політичній трансформації авторитарні чи тоталітарні тенденції явно переважають над демократичними. В інших пострадянських країнах реальний
розвиток отримали насамперед ліберальні реформи. Однак, провівши їх, правлячі
еліти не поспішали продовжувати широкомасштабні демократичні реформи.
Водночас за роки ліберальних реформ у них сформувалися досить потужний
бізнес-клас і середній клас власників. Паралельно з цим в країнах йде процес становлення реальної внутрішньо-системної опозиції й інститутів громадянського
суспільства. Всі вони поступово так чи інакше починають грати певну роль у розвитку політичних процесів, виражаючи свою зацікавленість у прискоренні темпів
проведення демократичних реформ. Під впливом цих процесів правлячі еліти все
більше починають відчувати «внутрішній» тиск, спрямований на їх підштовхування до проведення демократичних перетворень. І для того, щоб цей процес не
набув форсованих темпів, які можуть негативно вплинути на стійкість діючих
«гібридних» режимів, правлячі еліти починають усвідомлювати необхідність переходу до реальної конструктивної співпраці з системною опозицією, що набирає
силу.
Процес трансформації політичних систем пострадянських країн характеризується і втручанням впливових зовнішньополітичних акторів. Ряд великих економічно і політично потужних країн далекого зарубіжжя використовують ситуацію політичної трансформації з метою проштовхування своїх економічних і геополітичних інтересів та отримання певних дивідендів у різних регіонах пострадянського простору. Спроби тиску здійснюються в трьох основних напрямах: економічному, геополітичному й інформаційному. За таких умов політична трансформація пострадянських країн у більш-менш явній формі починає здійснюватися за сценарієм «зовнішнього конструювання». Нерідко це викликає негативну
реакцію з боку національних еліт. Однак, як і у випадку з іншими транзитними
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країнами світу, протистояння тієї чи іншої країни пострадянського простору цьому процесу прямо пропорційно насамперед її геополітичному розташуванню та
економічному потенціалу розвитку.
Вагомою перешкодою на шляху трансформації політичних систем країн пострадянського табору стало також те, що на теренах СРСР у прихованій формі існували значні міжетнічні проблеми. Крах радянської тоталітарної системи призвів
до того, що всі ці проблеми випливли назовні у вигляді міжетнічних протиріч і
конфліктів у різних регіонах пострадянського простору.
Значною мірою це було пов'язано зі значним зростанням національної самосвідомості ряду етносів, з поширенням ідеї суверенізації, прагненням до одержання власної державності та іноді чисто територіальними суперечностями. Будучи поліетнічними державами, пострадянські країни, на додаток до інших труднощів політичного транзиту, були вимушені вирішувати і міжетнічні проблеми,
які, як правило, загострюються у ході реформ. У переважній більшості випадків
вони були тісно пов'язані з прагненням окремих етнічних груп тим чи іншим чином знайти свою національно-державну ідентичність. Як констатує один з
російських дослідників А. Мігранян, у ряді країн СНД, в яких реформи у
політичній та економічній сферах проводилися без вирішення проблем
національно-державного устрою, політична модернізація супроводжувалась
серйозними соціальними катаклізмами6.
Політична трансформація держав пострадянського простору зумовлюється
також тим, що практично всі вони переживають процес т.зв. «потрійної трансформації», який розгортається паралельно в трьох основних напрямках: перехід від
традиціоналістського суспільства до сучасного, заснованого на ліберальних
принципах; відродження і розбудова національної державності; трансформація
планової економіки в ринкову. Такого роду потрійна трансформація пострадянських насамперед центральноазійських, країн зумовлена тим, що практично у всіх
із них, за виключенням Росії, не було трьох основних типів структурних передумов демократії, якими є, на думку відомого російського транзитолога А.
Мельвіля, наступні: по-перше, набуття національної єдності та ідентичності; подруге, досягнення досить високого рівня економічного розвитку і, по-третє, масове поширення таких культурних норм і цінностей, які припускають визнання демократичних принципів, довіру до основних політичних інститутів, міжособистісну довіру, почуття громадянськості та інші7. При цьому дані структурні передумови зумовлені впливом тих чи інших об’єктивних суспільних процесів, а не
суб’єктивними намірами і діями учасників політичного процесу.
Іншими словами, нинішня потрійна трансформація країн колишнього пострадянського простору обумовлена тим, що до початку системних реформ вони не
мали достатнього досвіду встановлення класичних демократичних інститутів і у
зв’язку з цим політичні реформи в них були розпочаті практично з нуля. Можливо, саме ця обставина неминуче зумовила нестійкий характер нових демократій у
країнах пострадянського простору, а тому складність періоду політичної трансформації в пострадянських країнах можна пояснити незрілістю вказаних передумов.
Досить значимою перешкодою для прискореного проведення демократичних
перетворень у пострадянських країнах стала глибока соціально-економічна криза
початку 90-х рр., наслідком якої став розвал промисловості, гіперінфляція, різке
зниження життєвого рівня населення. Не останню роль в уповільненні політичного транзиту на пострадянському просторі, як вважає німецький дослідник Е. Мач-
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кув, відіграла також відсутність у колишніх радянських республіках реального
громадянського суспільства. У зв'язку з цим одним із завдань системної трансформації пострадянських країн стає створення сприятливих умов для формування, інституціоналізації і затвердження автономних політичних і соціальних
гравців, покликаних представляти стійкі структури громадянського суспільства8.
Підводячи підсумки, слід відзначити, що перевірені часом моделі політичної
трансформації, яка пройшла в країнах стабільної демократії, в більшості пострадянських держав не вдалося відтворити. Однак, цьому є низка закономірних пояснень: тип переходу, який здійснювався напряму від тоталітарного до демократичного режиму, оминувши стадію авторитаризму; невідповідність західних моделей ліберальної демократії культурно-історичним, соціально-політичним і економічним реаліям більшості пострадянських країн; спроби втручання в перехідні
процеси впливових зовнішньополітичних акторів, що стали причиною негативних настроїв в середовищі національних еліт; поліетнічність пострадянських
країн, яка стала причиною виникнення міжетнічних конфліктів; низький рівень
політичної культури населення, відсутність сформованого громадянського
суспільства; глибока соціально-економічна криза, яка охопила більшість пострадянських країн на початковій стадії переходу. Її наслідками стали розвал промисловості, гіперінфляція, різке зниження життєвого рівня населення. Вплив цих негативних факторів став причиною затяжного характеру політичних трансформацій у більшості нових країн СРСР (за винятком країн Прибалтики).
Таким чином, результати демократизації того чи іншого пострадянського
суспільства зумовлюються його цивілізаційними особливостями. В одній країні
вони проявляються досить яскраво, в іншій – у латентній формі. Тому при аналізі
процесу політичної трансформації пострадянських країн необхідно враховувати
максимально можливу кількість факторів демократизації в їх суспільствах. У
цілому ж деякі із зазначених специфічних особливостей демократизації на пострадянському просторі в тій чи іншій мірі характерні для процесів політичної
трансформації багатьох країн т.зв. «третьої хвилі» демократизації.
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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 политических мифов и мифологем, как процесса, которому имманентно присуща
мифологическая составляющая; анализируются превалирующие функции политических
мифов в контексте политического процесса как такового; также в ней рассматриваются конкретика использования политических мифов в соответствующих
политических процессах.
Ключевые слова: политика, политический процесс, политический миф,
политическая борьба, мифологичность политического процесса, функциональность
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 форми і вияви політичної активності в будь-якому суспільстві узагальнено можуть бути означені слово сполученням «політичний процес». Тобто,
політична життєдіяльність суспільства як такого – це, власне, і є політичний процес. Характерною особливістю останнього є його універсальність у сенсі суттєвого впливу практично на всі сторони і основні аспекти життя відповідного соціуму.
При цьому, з одного боку, особливості, зміст, спрямованість політичного процесу
зумовлюються базовими цінностями, ідеалами, моральними засадами системоутворюючими орієнтаціями конкретного суспільства, з іншого – сам наслідками
свого вияву має істотні, а в певних випадках визначальні для майбутнього існування самого суспільства, зміни в означених фундаментальних підвалинах буття
останнього.
Отже, правдивий (не імітований, не удавано-демонстраційний) політичний
процес є одним з дуже вагомих інструментів втілення програмуючої функції в
життєдіяльності відповідного соціуму. Що ж найефективніше концентрує змісти,
що програмують свідомість і поведінку людей (як на індивідуальному, так і на
© ГНАТКО Микола Митрофанович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології Київського славістичного університету
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груповому рівнях)? Це, як відомо, ідеали, цінності, цілі, що мають, у свою чергу,
і особисте, і суспільне втілення1. Сутнісно, на фундаментальному рівні, визначальними при цьому є саме ідеально-духовні цінності.
І тому будь-який реальний, правдивий політичний процес апелює, як відомо2,
до цінностей (як суспільного, так і особистого характеру), що сповідуються людьми як складовими суспільства. Зокрема, політичні ідеології не можуть бути повноцінними, якщо вони не ґрунтуються на певних цінно стях та ідеалах
суспільного формату.
Візьмімо для прикладу такі часто згадувані (і в наш час, і раніше) в інформаційному обігові більшості суспільств суспільні цінності, як рівність, братерство, солідарність тощо. У більшості громадян відповідних суспільств означені
цінності викликають позитивне сприймання і відповідне ставлення, власне, тому
вони і постають суспільними цінностями, а не якимись абстрактними, такими, що
нікого не цікавлять чи викликають відразу, химерами. При цьому вони містять
певну раціональну складову, відображену, зокрема, в багаточисельних працях
філософського, політологічного, соціологічного тощо змісту. Та поставмо чітко і
недвозначно питання про цілковиту раціональну визначеність відповідних понять
і явищ: що конкретно слід розуміти і як практично сутнісно втілювати зазначені
рівність, братерство, солідарність чи, скажімо, національну честь певної конкретної спільноти? Однозначної вичерпної раціональної відповіді на це питання ми не
знайдемо. Не знайдемо, бо її не існує. Різними окремими людьми означені явища
і поняття трактуються по-різному і не вичерпно; те ж саме стосується різних
політичних ідеологій, різних наукових дискурсів тощо.
Для ілюстрування зазначених тверджень візьмімо явище солідарності, єднання людей. Перше питання, яке відразу ж постає в контексті нашого аналізу – це
питання спільноти, в якій передбачається вияв солідарності. Все людство, без винятків, це один варіант, етно-національна спільнота – варіант другий, соціальний
клас (пролетаріат, селянство, духовенство ...) – третій варіант і т.д.
У цьому зв’язку порівняймо інтерпретацію міжлюдської солідарності у працях Т.Кампанели, Т.Мора, марксизмі (праці К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Ленина), фашизмі (праці і виступи Б.Мусоліні, корпус відповідних ідеологічних документів),
націонал-соціалізмі (праці і виступи А.Гітлера, корпус відповідних ідеологічних
документів), маоїзмі (праці і виступи Мао Цзе-дуна) ... Цей перелік у своїй повноті виявився б доволі довгим.
Наведені праці, так чи інакше, апелюють до явища єднання людей за певними
засадами як до однієї з надцінностей людського існування. При цьому мається на
увазі людське існування і на суспільному, і на особистісному рівнях. Та чи можемо ми стверджувати, що явище єднання людей, явище міжлюдської солідарності
у цих працях інтерпретується однаково і однозначно? Безперечно, ні, бо для такого твердження немає підстав!
Отже, об’єктивний зміст «єднання людей» як однієї з надцінностей людського існування, є доволі відносним, і суто раціональними інформаційними засобами цю надцінність саме як надцінність у людських свідомості та поведінці утвердити неможливо, зокрема, і в будь-якому конкретно-ідеологічному варіанті
(маоїстському чи фашистському – неважливо). А це означає, що зазначене утвердження може бути зреалізованим лише за умови застосування позараціональних
інформаційних конструктів у контексті відповідних інформаційних інструментів.
Таким чином, реалізація необхідного програмуючого впливу політичних процесів (без чого останні не можуть бути повноцінними) потребує втілення у свідо-
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мості і поведінці великих мас людей деякого соціуму певних ціннісних змістіворієнтирів. А таке втілення з необхідністю передбачає застосування імперативних
інформаційних конструктів, що приймаються цим соціумом як беззаперечна істина, як даність, що є самоочевидною, що не потребує і не допускає жодних заперечень, обговорень, дискусій, аналізу, рефлексії! При цьому характеризуючись високим рівнем відповідної символізації та узагальнення. І в цьому сенсі не знайти
більш адекватного і ефективного засобу, ніж міф3!
Cеред низки основних функцій міфу як явища програмуюча функція посідає
одне з чільних місць4. І це цілком закономірно: без абсолютності і безапеляційності міфу програмувати світосприймання і поведінку великих мас людей у
просторі щільної і жорсткої конкуренції найрізноманітніших ідей, цінностей, ідеалів і їх систем вочевидь просто неможливо. Ніякими суто раціональними інформаційними конструктами, аргументами і дискурсами не утвердити більшість людей у необхідності послідовно і впевнено нехтувати своїми базовими (в тому
числі вітальними, життєзабезпечуючими) потребами і мотивами, що незрідка буває гостронеобхідним у житті певного соціуму. Для цього необхідні значно
дієвіші, суттєво більш сильнодійні засоби, якими якраз і є міфи5.
Візьмімо для ілюстративного аналізу наведених вище тез декілька доволі розповсюджених (зокрема, й на теренах сучасної України) міфів політичного ґатунку різного спрямування: міф про демократію як оптимальний суспільно-політичний устрій, міф про загальнолюдську культуру як найвищий рівень людської культури, міф про «Велику Вітчизняну війну», міф про нацизм як найжахливіший вияв ідеології і політичної практики в історії людства, міф про глобалізацію як прогресивний (здебільшого позитивний) і єдино можливий формат подальшого буття людства.
Наведені вище міфи мають здебільшого політичний зміст, включають в себе
здебільшого вагомий раціональний компонент і виразно проєктуються на
політичні процеси у багатьох сучасних суспільствах. Цим передовсім зумовлений
їх вибір для нашого подальшого аналізу політичних процесів як простору
міфовтілення.
Розпочнемо з міфу про демократію як оптимальний суспільно-політичний
устрій.
Що таке демократія? Існує багато більш-менш наукових визначень цього явища, і всі вони загалом зводяться до того, що демократія – це такий суспільнополітичний устрій (форма політичної організації суспільства, політичний лад,
ключовий принцип формування та організації влади в соціумі, універсальний
інструмент забезпечення народовладдя в суспільстві), який забезпечує всім громадянам певної держави (чи всім членам якоїсь локальної соціальної групи) реальну можливість через відповідні правові процедурні механізми адекватно
(згідно зі своєю «ваговою часткою» у відповідному соціумі) впливати на всі
суспільні аспекти її життєдіяльності6.
В чому міфологізм твердження про демократію як оптимальний суспільнополітичний устрій? Будь-який масштабний суспільний міф, і політичні міфи тут
не є винятком, як правило, містить вагому раціональну складову. Аналізований
нами міф теж її містить: суспільства, в яких демократичні засади існування реально втілюються в життя, надають, принаймні, більшості їх членів, вагоміші можливості впливати на суспільне життя (через політичні вибори, наявність захищеної законом приватної власності, доступність ефективного вияву економічної
ініціативи, формування формально незалежних від адміністративно-державної
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влади громадських організаційних структур, наявність більш-менш незалежної
від державної виконавчої влади судової системи, відсутність жорстких обмежень
на культивування тих чи інших релігійно-конфесійних цінностей і т.д., і т.п.) через вільне особисто-групове виявлення власної волі в усіх аспектах суспільного
життя, порівняно зі суспільствами недемократичного гатунку (тоталітарними, деспотичними, диктаторськими, автократичними, класично монархічними, теократичними …)7. Відома не лише науковцям сентенція, яку приписують британському прем’єр-міністрові часів Другої світової війни В.Черчилю, проголошує, що демократія – це кепська форма суспільно-політичного устрою, але всі інші, на жаль,
значно гірші за неї8.
Але ж чи справді демократія є найоптимальнішим суспільно-політичним устроєм, порівняно зі всіма іншими, завжди і всюди, за будь-яких конкретних умов
існування будь-якого соціуму?
Розглянемо для обгрунтованої відповіді на це питання деякі приклади.
Скажімо, певне суспільство тривалий час існує в умовах жорстко-авторитарного
політичного режиму, за якого вільна політична активність є неможливою. Якщо
ці умови у якийсь історичний момент раптово зникають (відповідних прикладів в
історії людства було немало), то впровадження тут же у цьому суспільстві власне
демократичного правління призводить, як правило, або до хаосу з подальшим
розпадом такого суспільства, або до утвердження в ньому ще більш жорсткого,
неадекватно репресивного політичного режиму. І перше, і друге, вочевидь, є далеким від оптимальності для зазначеного суспільства.
Далі, якщо особливості суспільно-політичного життя у певній країні і
відповідні традиції різко суперечать демократичному суспільно-політичному устрою, то до чого призводить рішуче втілення демократичних засад суспільної
життєдіяльності у такій країні? Як правило, до дезорганізації життя її
суспільства, актуалізації величезної кількості суперечностей і конфліктів між
різними соціальними групами – складовими цього суспільства, деградації
адміністративно-державного управління, засиллю різноманітних кримінальномафіозних угруповань в ньому, деморалізації більшої частини його громадян і т.п.
Є підстави вважати таку ситуацію в суспільстві найоптимальнішою з можливих?
Відповідь очевидна.
Продовжимо поточний аналіз безапеляційності твердження щодо демократії
як оптимального суспільно-політичного устрою. І тут згадаємо ще одне твердження квазіполітологічного змісту, яке часто трактують ледь не як беззаперечну
істину: будь-яке суспільство цілком заслуговує на ту владу, яку має. У якому випадку це твердження справді могло б розглядатися як дуже близьке до істини?
Тоді, коли відповідне суспільство було б ізольованим від будь-яких зовнішніх
впливів. Чи маємо ми в сучасному світі хоча б одне таке суспільство? Практично
ні, якщо не брати до уваги якісь малочисельні соціуми-ізолянти десь у нетрях
глибинної Амазонії (глибинних джунглях ареалу ріки Амазонки) чи подібних їм
малодоступних «закапелках» сучасного світу. Всі сучасні суспільства різною
мірою, але відкриті до зовнішніх впливів. Якими ж є ці зовнішні впливи? Різними за масштабом та інтенсивністю, різними за спрямованістю, різними за ступенем негативності-позитивності і т.д. Та, за великим рахунком, беручи до уваги
домінування конкурентних стосунків у відносинах між країнами, державами, етно-національними спільнотами тощо (як завжди в історичному контексті, так,
звісно ж, і нині) неважко констатувати, що сукупно ці впливи несуть більше негативів, ніж позитивів, що найбільше від них виграють найресурсніші, найстійкіші
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і найагресивніші суб’єкти означених відносин (міждержавної взаємодії, іншими
словами), а найбільше втрачають у цих відносинах наменш ресурсні, найменш
стійкі («перехідні» суспільства – як варіант), найпасивніші з них.
А тепер повернімось до аналізу демократичного устрою суспільства. Він, крім
іншого (через утвердження максимальної відкритості до зовнішнього світу як
важливої суспільної цінності і як адекватної цій цінності практики), максимально
сприяє взаємовпливам між відповідними суспільствами. У тих випадках, коли такий устрій утверджується у країні, якій властиві виразні ознаки низької ресурсності (економічної, військової, ідеологічної, соціо-культурної, інформаційної, демографічної, організаційно-адміністративної тощо – декількох з них чи навіть
однієї яскраво вираженої), низького рівня стійкості (виразно нестабільне у
суспільно-політичному сенсі суспільство; «перехідний» стан існування останнього; суспільство, що перебуває на етапі глибокого і багатовимірного реформування тощо), він різко підвищує рівень вразливості країни (суспільства) щодо
зовнішніх дій і впливів, спрямованих на нього, а отже, ніяк не може поставати як
оптимальний. У деякій конкретизації це можна проілюструвати наступним чином: негативно ззовні значно легше впливати на ті чи інші прошарки певного
суспільства (скажімо, налаштовуючи їх одне проти одного), ніж на його сконсолідований, свідомий своєї державницької, національної місії суспільнополітичний провід9.
Наведене вище переконливо засвідчує, що твердження про демократію як оптимальний політико-державний устрій для будь-якого суспільства за будь-яких
умов його існування є нічим іншим, як дуже поширеним у наш час політичним
міфом. І активне застосування цього політичного міфу в масі політичних процесів
різних сучасних суспільств яскраво демонструє, що політичний процес – дуже
зручне, потребуюче, релевантне поле міфовтілення, адекватний простір для останнього. Іншими словами, політичний процес і процес міфовтілення – це к о н г
р у е н т н і процеси.
Перейдемо до другого зі виділених нами політичних (базово існуючого як
культурологічний міф, але часто-густо проєктованого в політичну площину)
міфів – міфу про загальнолюдську культуру як найвищий рівень універсальної (не
вузькоспецифічної – наукової, професійної, поведінкової, політичної, мистецької
і т.д., і т.п.) людської культури.
Для початку означимо основні рівні-формати універсальної людської культури: локальний, регіональний, етнічний, національний, загальнолюдський. Чим характеризується кожний з них у порівнянні з іншими? Почнемо з першого з них.
Локальний рівень людської культури – це той її формат, який втілюється на обмеженій території відносно нечисленною людською спільнотою. В силу зазначеного на цьому рівні всю повноту людських спрямувань у вимірі культури реалізувати категорично неможливо, така культура може бути лише сутнісно обмеженою, усіченою, зведеною до локальної місцевої специфіки. По суті, локальна
людська культура – культура виразно часткова, іманентно неспроможна бути повноформатною культурою людського соціуму як такого.
Регіональний рівень людської культури – це формат останньої, що характеризує культуру певного регіону, тобто частини якогось цілісного поля втілення
людської культури. Приміром, культура якоїсь частини сучасних Польщі, Угорщини чи України – це регіональна культура, і вона, як і культура локальна, хоча й
меншою мірою, але реалізує усічений, частковий, неповний формат людської
культури як такої. В давньоісторичному контексті культура певного людського ро-
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ду чи племені (субплемені) – це культура локальна чи регіональна, бо на родоплемінному етапі розвитку людства повноформатна людська культура ще не мала
можливості втілитись через обмеженість масштабу племені (не кажучи вже про
рід) для вияву всієї повноти людського потенціалу культуротворення.
Принципово відмінним від двох схарактеризованих вище постає етнічний
рівень людської культури, який виникає з постанням етносів – фундаментальних
людських об’єднань, лише в середовищі яких з’являється можливість витворення
найвагоміших, системоутворюючих складників-стрижнів людської культури. За
великим рахунком, повновиразне людське культурне обличчя об’єднання людей
набувають саме і тільки на етнічному рівні людської культури. На цьому рівні
людська універсальна культура як деякий антипод суто природного в людині досягає свого апогею і витворює повновимірний формат вияву всього системного
масиву культуротворчого потенціалу людської спільноти. Зокрема, саме на ньому
людство витворює такий надзвичайно важливий, стрижневий компонент людської культури, ключовий комунікативний інструмент, як мова, в тому числі і писемна мова (писемність). На рівні національної культури здобутки культури етнічної
закріплюються, передовсім, застосуванням відповідного державного інструментарію, та збагачуються через доповнення її іншоетнічними культурними елементами. Таким чином, саме етнічна і національна культури виражають всю повноту
людської культури як такої і втілюють, врешті-решт, людське в людині і в людстві.
Що ж до культури загальнолюдської, то вона становить собою тоненьку культурницьку «плівку», яка надбудовується над етно-національними культурами і
вбирає в себе окремі, відносно примітивніші, співпадаючі в цих культурах елементи та культурницькі універсалії в поєднаннях та пропорціях, оптимальність і
органічність яких цілком можуть бути піддані обґрунтованим сумнівам. При цьому зрозуміло, що «надбудовний» характер загальнолюдської культури аж ніяк не
втілює її вищість щодо культур етнічної і національної, а якраз, з огляду на наведене вище, навпаки.
Тобто, твердження про загальнолюдську культуру як про найвищий рівень
людської культури, до якого всім і вся в людській спільноті слід прагнути, є суто
міфологічним, і, будучи взятим на озброєння і поширюваним у політичній практиці, постає черговим політичним міфом.
Підемо далі, і вдамося до короткого аналізу твердження про ту частину Другої світової війни, яка виразилася у німецько-радянській війні 1941–1945 рр., як
про «Велику Вітчизняну війну». У цьому твердженні об’єктивно, раціонально
обґрунтованим є лише термін-означення «війна», два інших – містять вагому
ірраціональну складову, є питомо емоційно-тенденційними, апелюють власне до
почуттів певної частини учасників тієї війни і претендують на втілення імперативно-сакрального змісту. Будучи тенденційним ідеолого-політичним штампом,
зазначене твердження є означенням відповідного політичного змісту. Для обґрунтування того, що інтерпретування німецько-радянської війни 1941–1945 рр. як
«Великої Вітчизняної» є ірраціональним, міфологічним і неадекватним, відзначимо хоча б таке: 1) Другу світову війну не означують як Велику – війна є негативним явищем, а такий термін сприяє культивуванню величі війн; німецько-радянська війна 1941–1945 рр., за всієї її масштабності, була лише частиною Другої
світової війни; видавати за велике частину того, що не означується як велике – це
ірраціональність, претензійність, неадекватна протиставленість; ситуація, що передувала початкові цієї війни, співвідношення людських (і не тільки) втрат сторін
у цій війні (як мінімум десятикратні втрати радянської сторони проти сторони

538
Держава і право • Випуск 62
німецької у військовослужбовцях), поведінка радянських військ на захоплених
(фактично окупованих) територіях (особливо німецьких та угорських – масове
гвалтування місцевих жінок тощо) і т.п. – все це у раціональному сенсі ніяк не
в’яжеться з явищем величі; 2) означення «вітчизняна» передбачає певну єдину
вітчизну, за яку воюють учасники відповідної війни; у ході німецько-радянської
війни 1941–1945 рр. різні її учасники воювали за різні вітчизни – навіть вояки радянської (Червоної) армії не всі однаково уявляли собі цю вітчизну в деяких визначальних особливостях, зокрема, по завершенні війни, а що вже говорити про
вояків інших армій і військових з’єднань, які воювали у цій війні по радянському
боці; а були ж іще збройні угруповання, що брали участь у цій війні і боролися як
проти німецької, так і проти радянської армій: польська Армія Крайова, Українська повстанська армія і т.п.; зрештою, німецька армія воювала у її розумінні
за свою вітчизну – за Фатерланд у цій війні; якщо означення «Велика Вітчизняна
війна» не доповнювати ще якимись розлогими удостемененнями (на кшталт
«…радянського народу за свою землю і проти фашизму…», що вже зовсім перетворює необхідну об’єктивовану коротку назву на агітпропний громіздкий ярлик), то воно цілком може, за бажання, інтерпретуватися, наприклад, як «Велика
Вітчизняна війна німецького народу проти московсько-більшовицької червоної
чуми».
Підсумовуючи, констатуємо, що використання твердження про німецько-радянську війну 1941–1945 рр. як про «Велику Вітчизняну війну» з відповідними
політико-ідеологічними конотаціями і апеляціями у політичних процесах – це є
втілення даного політичного міфу в ході розгортання останніх.
Ще один дуже поширений політичний міф – міф про нацизм (фашизм) як найжахливіший вияв ідеології і політичної практики в історії людства. Раціональною
підставою для формування цього міфу постали расистсько-шовіністичні аспекти
нацистської ідеології, а також репресивно-силові дії, включаючи фізичне знищення, які вчинялися прихильниками цієї ідеології з опорою, зокрема, на державний
апарат Третього Рейху (німецької нацистської держави), проти своїх політичних
опонентів, проти деяких етно-національних груп, діячів рухів опору та почасти
місцевого населення на територіях, контрольованих німецькими військами і
адміністрацією до і під час Другої світової війни. До цього ще додають проведення антигуманних експериментів над в’язнями німецьких концентраційних таборів і тому подібні дії. І все це трактується як щось особливе, надзвичайне в
людській історії в сенсі його жахливості, людиноненависності, неприпустимості,
демонічності, врешті-решт. І якщо констатація виразної антигуманності нацизму
щодо своїх опонентів та його расистсько-шовіністичних елементів залишається в
межах раціональності, обґрунтованості і об’єктивованості, то приписування нацизму виняткового людиноненависництва аж до звірячості – це очевидний
ірраціоналізм, волюнтаризм і неадекватність. У цьому зв’язку варто згадати хоча
б масу ідеологічних доктрин, котрі проголошують різні відповідні етнонаціональні спільноти, соціальні класи, народи і раси «обраними», «богообраними», «передовими», «світочами цивілізації», «імперськими», «авангардами людства», «локомотивами прогресу», «вищими і великими» і т.д., і т.п. – на противагу всім іншим. Це щодо расистсько-шовіністичних аспектів ідеології нацизму.
Що ж до його політичної практики, то в історії людства були, як відомо, такі
звірства (згадати хоча б нелюдські тортури щодо ворогів у контексті історичних
реалій буття японського, китайського, корейського народів, практику середньовічних катувань у тогочасній Європі, ексце си релігійних війн, священну

Юридичні і політичні науки

539

інквізицію католицької церкви зі спалюванням єретиків на вогнищах, «будні»
Громадянської війни в Російській імперії 1917–1921 рр. та реалії ГУЛАГу часів
сталинського СРСР тощо), перед якими вона не постає, звісно, взірцем гуманності, але беззаперечно втрачає ореол крайніх форм людиноненависництва і антигуманності в людській історії. А на міркування з приводу масштабів вчиненого, то людиноненависницька «м’ясорубка», що «працювала» під егідою комунобільшовицької ідеології в СРСР, КНР, у полпотівській Кампучії та в низці інших
країн і регіонів, вочевидь, за мірою скоєного залишає політичну практику нацизму (навіть з врахуванням жертв Другої світової війни, хоча ці останні ніяк не можуть вважатися суто нацистськими жертвами – тут причинність значно ширша і
складніша) далеко позаду.
Отже, твердження про нацизм як найжахливіший вияв ідеології і політичної
практики в історії людства – це серцевина політичного міфу, який широко застосовується у багатьох політичних процесах сучасності; при цьому часто-густо ще
й волюнтаристськи жонглюють термінами нацизм і фашизм, ототожнюючи їх, видаючи одне за інше, заперечуючи необхідність їх змістового розрізнення і т.п.
Політичний процес як міфовтілення в цьому випадку незрідка прикриває реальні
політичні цілі, аналогічні цілям лідерів нацистського руху.
І, наостанок, коротко зупинимось на аналізі тверджень, що зводяться до проголошення глобалізації як прогресивного (здебільшого позитивного) і єдино можливого формату подальшого буття людства.
До чого, в кінцевому підсумку, веде процес глобалізації в масштабах всього
людства? До цілком очевидного наслідку – уніфікації людської спільноти з єдиною загальносвітовою економікою, єдиним інформаційно-комунікативним простором, єдиним культурним простором з тотальним домінуванням так званої загальнолюдської культури, єдиною загальнолюдською мовою спілкування, єдиною
уніфіковано-екуменічною релігією, єдиним реальним загальносвітовим урядом і
т.д. Можна дискутувати, скільки часу забере процес тотальної уніфікації існування людства, але логіка глобалізації є саме такою. Чи є цей процес наразі
здебільшого позитивним? В певних аспектах так, зокрема, якщо йдеться про оптимальність функціонування економіки в загальносвітовому вимірі, про можливість певним групам людей обирати полем своєї самореалізації ті чи ті регіони
світу, про спрощення загальносвітової комунікації тощо. Але це один бік медалі.
А як щодо другого?
А другий, зворотний, бік цієї медалі полягає в тому, що уніфіковане людство
буде становити собою з часом все більш і більш загалом спрощену, одноріднішу,
спримітивізовану систему, життєздатність якої весь час буде небезпечно знижуватись. З теорії систем відомо, що певний рівень гетерогенності, варіативності буття будь-якої системи (зокрема, на рівні системоутворюючих властивостей та характеристик) життєво необхідний для її самовідтворення і подальшого існування.
Виразна тенденція до гомогенізації (наростання однорідності, уніфікованості) системи – це тенденція деградації, виродження, втрати ресурсу життєздатності. Якщо така тенденція є інтенсивною і незворотною – це прямий шлях до загибелі системи, яка стає питанням лише доволі обмеженого часу.
Те, що виявляє себе в сьогоденні як розмах і динаміка глобалізаційних процесів в масштабах людства, засвідчує поступовий вихід на перший план у них негативних аспектів на противагу позитивним. Що ж до єдино можливого формату
подальшого буття людства лише у руслі наростаючого глобалізаційного валу, то
таке твердження теж може бути піддане серйозним сумнівам. Інстинкт самозбе-
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реження людства має «підказати» йому шляхи і форми виходу з цього загибельного «штопору», можливі засоби витворення адекватних «антимонопольних», антиуніфікаційних інструментів збереження, принаймні, етно-національного і мовного розмаїття людської спільноти. У всякому разі, певна світова тенденція апелювання до етно-національних цінностей, до посилення ролі і ваги національних
держав, до протистояння глобалізації і уніфікації людства, до розуміння необхідності обмеження претензій на загальносвітове (а почасти і регіональне) економічне, культурно-мовне, політичне домінування основних кандидатів на «монополію»: (США, КНР, РФ тощо) вказує на можливість віднайдення людством
чинників корекції глобалізації, які б не допустили критичного рівня уніфікації
людської спільноти.
Таким чином, інформаційний конструкт, стрижнем якого є твердження про
глобалізацію як прогресивний (здебільшого позитивний) і єдино можливий формат подальшого буття людства, – це є міф, що, проєктуючись у суто політичну
площину, набуває всіх ознак політичного міфу і яскраво засвідчує: політичний
процес – сприятливе, релевантне поле міфовтілення.
Підсумовуючи, зазначимо: декілька взятих нами для аналізу політичних міфів
набули своїх чітких ознак саме як політичні міфи, будучи необхідним інформаційним матеріалом для конструювання ідеолого-імперативних засад багатьох
відповідних політичних процесів, з одного боку; з іншого боку, ці останні витворились і розгорнулись саме як такі, а не інакші, в силу того, що стали адекватним
втіленням означених, широко розповсюджених, політичних міфів.
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РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗБУДОВА
ГРОМА ДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТИВНО НЕОБХІДНІ
УМОВИ ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Автор доводить, що низька ефективність місцевого самоврядування, поряд з неефективною державною владою та недосконалою судовою системою є найбільш актуальною суспільною проблемою, яку неможливо вирішити лише через просте розмежування повноважень між органами державної влади й місцевого самоврядування. Необхідно чітко визначити і закріпити за кожним рівнем публічної влади власні джерела
бюджетних надходжень, що стане необхідною передумовою подальшого розвитку
місцевого самоврядування.
Ключові слова: політична система, політичні цінності, політична діяльність, громадянське суспільство, місцеве самоврядування.
Семенченко Ф.Г. Реформирование политической системы и формирование
гражданського общества как объективно необходимые условия ценностного измерения политической деятельности
Автор доказывает, что низкая эффективность местного самоуправления, наряду
с неэффективной государственной властою и несовершенной судебной системой являються наиболее актуальной проблемой, которую невозможно разрешитьлишь через
простое размежевание полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления.Необходимо четко определить и закрепить за каждым уровнем
публичной власти источников бюджетных наповнений, что и станет необходимым условием дальнейшего развития местного самоуправления.
Ключевые слова: политическая система, политические ценности, политическая
деятельность, гражданское общество, местное самоуправление.
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 public 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 відбуваються сьогодні в українському суспільстві, в першу чергу мають бути спрямовані на трансформацію у сфері організації та побудови владних структур. Розвиток суспільства неможливий без створення
відповідних умов, якими поряд з іншими є формування структури органів держави та їх діяльність відповідно до принципів демократії. Про це досить активно останнім часом наголошують Ю. Барабаш, І. Баранов, О. Батрименко, С. Білошицький, В. Бортніков, А. Єрмоленко, Н. Жабінець, О. Зубчик, В. Корнієнко, О. Косаківська, Я. Кочубей, І. Кресіна, П.Кузьмін, В. Куйбіда, І. Лазар, Н. Латигіна,
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К. Шевченко, Л. Лясота, Ю. Мудрик, А. Нікіфорова, Н. Піскарьова, О. Радченко,
В. Рибачук, С. Рябов, А. Слободянюк, С. Рябов та ін.
Особливе місце у цій системі займає інститут місцевого самоврядування. Конституція України (ст. 5) проголошує, що носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування1.
Важливість інституту місцевого самоврядування2 базується на безпосередній
можливості місцевого населення вирішувати питання місцевого значення, реалізовуючи свої інтереси у цій сфері, які найчастіше втрачаються на загальнодержавному рівні. Можна відзначити демократичний характер усієї системи влади в
Україні, але в цьому відношенні неможливо уникнути певних зауважень. По-перше, держава хоча і виступає від імені усього суспільства, але фактично вона представляє лише певну його частину. По-друге, держава здійснює свої функції в основному через управлінський, бюрократичний апарат. Тобто фактично має місце
певне відчуження державної влади від її джерела – суспільства. Така відокремленість веде до зниження можливостей контролю з боку останнього. В цьому
відношенні на рівні місцевого самоврядування теоретично має зростати прозорість влади, тобто створюватись передумови для її більшої контрольованості.
На жаль, на сьогодні в Україні ці передумови залишаються нереалізованими,
внаслідок нерозвиненості громадянського суспільства, монополії державних
структур, корупції та інших причин що можуть стати окремою темою дослідження. Ми ж зосередимо увагу саме на процесі становлення місцевого самоврядування в Україні який протягом пострадянського періоду проходить хоча деколи й суперечливо, але досить поступово. Так, за часів СРСР місцевого самоврядування
фактично не існувало. Конституція УРСР 1978 року (ст. 2) містила положення про
те, що уся влада у республіці належить народові, народ здійснює державну владу
через Ради народних депутатів, які складають політичну основу республіки, а усі
інші державні органи підконтрольні та підзвітні Радам народних депутатів. Тобто Ради народних депутатів фактично були органами державної влади. При цьому радянська теорія державного будівництва розглядала місцеві Ради як форму
поєднання прямої та представницької демократії і проголошувала, що Ради є одночасно органами єдиної державної влади та органами самоврядування населення, які нібито вирішують питання місцевого значення. Йшлося про так звану
«подвійну природу» цих органів. Насправді ж ці ідеї залишалися теорією, спроможність якої бути втіленою у життя викликає небезпідставні сумніви.
Не менш важливим є те, що незважаючи на формальне проголошення принципу народного суверенітету, фактично вибори до місцевих Рад відбувалися на
безальтернативній основі, тому казати про формування цих органів населенням
було б некоректно. Поряд із цим існувала сувора вертикаль влади, тобто підпорядкування рад «нижчого рівня» радам «вищого рівня», відповідно до принципу
«демократичного централізму». Місцеві Ради хоча й мали першорядне значення
по відношенню до своїх виконавчих органів але насправді перетворювались у керовані ними формальні структури. Все це, безумовно, суперечить основним ознакам місцевого самоврядування.
Тому фактично процес відродження місцевого самоврядування в сучасній Україні почався лише після набуття нею незалежності та обрання курсу на демократичні перетворення.
Першим кроком на цьому шляху стало прийняття 07.12.1990 року Закону
«Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування». Цим Законом
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було закріплено самостійність та незалежність Рад у межах своїх повноважень у
вирішенні питань місцевого значення, проголошено надання їм фінансово-економічної бази, та закріплено право утворювати свої виконавчі, розпорядчі та інші
органи, встановлюючи їх структуру. Тобто вперше було закріплено основні ознаки місцевого самоврядування, а саме правову, фінансову та організаційну автономію. Але поряд із безумовно прогресивними положеннями, згідно статті 2 цього Закону місцеві Ради було закріплено у якості представницьких органів державної влади. По суті було об'єднано дві системи органів, на розмежування компетенції яких і спрямована ідея місцевого самоврядування.
Процес втілення принципу розподілу влади та побудови відповідно до нього
центральних органів державної влади, позначився і на системі органів місцевого
самоврядування. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування» в редакції від 26.03.1992 року, проголошуючи
місцеве самоврядування основою демократичного устрою влади в Україні,
закріпив його як організацію громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах законів та власної фінансово-економічної бази]. Таким чином місцеві Ради народних депутатів були остаточно звільнені від виконання державних функцій, що
стало наступним кроком у перетворенні їх на справжні органи місцевого самоврядування3.
Подальше реформування системи місцевого самоврядування знайшло своє
відображення на Конституційному рівні. Конституція України 1996 року проголосила, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Тобто у якості первинного суб'єкта місцевого самоврядування було закріплено саме територіальну громаду, що є навіть специфічним у порівнянні з положеннями
Європейської Хартії про місцеве самоврядування. Також було визначено загальну
структуру та компетенцію представницьких органів. Закріплення цих положень в
Конституції, з одного боку, створило додаткові гарантії непорушності основ
місцевого самоврядування, але з іншого й дещо ускладнило розвиток цього інституту, оскільки деякі з них мають дискусійний характер4.
Положення Конституції було розвинуто у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, який визначив систему та гарантії
місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового
статусу і відповідальності його органів та посадових осіб. Відповідно до зазначеного Закону, під місцевим самоврядуванням в Україні слід розуміти «гарантоване
державою право та реальну здатність територіальної громади самостійно або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України». Як бачимо, Закон, у порівнянні з Конституцією, дає більш повне визначення місцевого самоврядування, наголошуючи на деяких важливих моментах. По-перше, йдеться
про те, що місцеве самоврядування це не лише гарантоване державою право, а і
реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення, оскільки наявність самого по собі права не означає власне функціонування
місцевого самоврядування. По-друге, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», визначаючи поняття місцевого самоврядування, не лише передбачає право
здійснення місцевого самоврядування, але й покладає на суб'єктів його здійснення відповідальність за наслідки своєї діяльності. В цьому Законі, на відміну від
Конституції, своє більш повне відображення знайшло поняття місцевого самовря-
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дування, яке міститься в Європейській Хартії про місцеве самоврядування, хоча і
з деякими відмінностями. Так, оскільки суб'єктом місцевого самоврядування
згідно Конституції України є територіальна громада, відповідальність за його
здійснення покладається лише на органи та посадових осіб місцевого самоврядування. В цілому Закон істотно наблизив правове регулювання місцевого самоврядування до світових стандартів у цій сфері.
Взагалі, майже за двадцять років розвитку інституту місцевого самоврядування, зроблено відчутні кроки на шляху його нормативно-правового закріплення та
забезпечення. На рівні Конституції проголошено та гарантоване право на місцеве
самоврядування, визначено його поняття та принципи, форми здійснення. Створено діючу систему його органів. Окреслено передумови матеріально-фінансової
та правової основ місцевого самоврядування. Але процес становлення місцевого
самоврядування сьогодні ще триває. Причому цей процес бурхливо розвивається
не лише на законодавчому але і на науковому рівні.
Так, актуальною є проблема розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади. В першу чергу це
стосується повноважень, які відповідно до законодавства районні чи обласні ради делегують місцевим державним адміністраціям, та повноважень, що делегуються органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Нормативно-правові акти, регулюючи ці питання, в значній мірі дублюють значну частину
вказаних повноважень, породжуючи колізії у нормативно-правовому регулюванні
інститутів місцевої влади.
Як наслідок, невизначеним залишається правовий статус органів місцевого
самоврядування на рівні областей та районів. Не маючи змоги формувати власні
виконавчі органи, районні і обласні ради змушені делегувати власні повноваження відповідним місцевим державним адміністраціям. Норми Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», зобов'язує районні та обласні ради делегувати
власні повноваження відповідним місцевим державним адміністраціям. Тож доводиться констатувати, що місцеве самоврядування ще не піднялося до рівня областей та районів, хоча місцеві інтереси тут проявляються не менш суттєво, ніж
на рівні міст, сіл та селищ5.
Існує необхідність детальної правової регламентації безпосередньої діяльності територіальних громад у якості первинних суб'єктів місцевого самоврядування. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» лише в загальних рисах окреслює форми такої діяльності – проведення місцевого референдуму, загальних
зборів громадян, внесення місцевих ініціатив, проведення громадських слухань,
створення та діяльність органів самоорганізації населення. Реалізація цих форм
на практиці - перший крок на шляху формування активної громадянської позиції
населення і саме звідси може початися забезпечення реального функціонування
місцевого самоврядування на рівні його представницьких органів. Тому детальна
правова регламентація зазначених форм на законодавчому рівні є вкрай необхідною і не може бути замінена регулюванням на рівні статутів територіальних
громад.
Таким чином, від початку проголошення незалежності в Україні через низку
об'єктивних та суб'єктивних причин так і не відбулося реальне становлення ефективного місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Як наслідок,
громадяни України фактично відсторонені від участі в процесі управління державою і до цього часу не стали реальним суб'єктом в організації політичної влади.
Натомість утворився замкнений на власні цілі та завдання, гіпертрофований (за
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обсягом сфер втручання) інститут державної влади, що за своєю природою спрямований на перерозподіл наявних суспільних ресурсів. В українському варіанті
цей інститут переважно спрямований на обслуговування інтересів вузького кола
осіб вищої державної та зрощеної з нею так званої бізнесової еліти.
Ця правляча верхівка, яка робить ставку на потужну державну централізацію,
може ще достатньо довго і комфортно існувати в режимі подальшого перерозподілу національного багатства. Зрозуміло, що в такій ситуації більшість населення просто приречена на бідність та злидні, що, фактично, вже і відбулося: за
експертними оцінками, 3-5 % населення володіють та розпоряджаються близько
80% національного багатства, в той же час понад 60% населення перебувають поза межею бідності6.
Такий сценарій розвитку, на нашу думку, є історично приреченим у зв'язку з
постійним накопиченням внутрішньої напруги в суспільстві. Головним джерелом
цієї напруги є невідповідність між державною монополією на ухвалення політичних рішень без урахування інтересів всіх суб'єктів правового регулювання, з одного боку, та ринком, який передбачає рівноправність інтересів усіх власників, з
другого.
Така невідповідність має потужне історичне та соціокультурне коріння, адже
у недалекому минулому держава володіла всім національним багатством, що
відображалося в її монопольному праві на ухвалення всіх соціально значущих
рішень. Протягом останніх років таку монополію було зруйновано, однак практика тотального державного втручання залишилися. Але найбільш небезпечним є
те, що відбувається процес її розширення та вдосконалення. Водночас спроби
інших рівноправних власників ре алізувати свій інтерес наражаються на
відсутність шляхів і механізмів їх участі в ухваленні рішень. Це, зрештою, призводить до того, що всі, хто мають інше бачення сценаріїв подальшого суспільного розвитку, вимушено опиняються в політичній опозиції до існуючої влади.
Розв'язання цієї суперечності можливе через зміну системи стосунків влади і
суспільства, що дозволить виявити, врахувати та реалізувати інтереси всіх зацікавлених сил, здатних забезпечувати національний розвиток. Світова практика підказує - шлях здійснення такої зміни лежить через широку децентралізацію державної влади та створення ефективного місцевого самоврядування, яке дозволить розкрити державотворчу ініціативу мільйонів громадян, надати народові роль реального суб'єкта в системі організації влади. Ефективна взаємодія державної влади та
місцевого самоврядування сприятиме становленню та розвитку громадянського
суспільства і соціально відповідального бізнесу. Без реального, ефективного
місцевого самоврядування подальший розвиток України як демократичної держави з безпечним проживанням та добробутом її громадян неможливий7.
Політичним гаслом сьогодення має стати розвиток держави через становлення ефективного місцевого самоврядування в інтересах кожного українського громадянина. Розвиненість місцевого самоврядування, як інституту публічної влади,
що дозволяє громадам (об'єднанням громад) самостійно вирішувати питання
місцевого рівня в межах Конституції і законів України, вимірюється наступними
чинниками:
– наявністю визначеної та закріпленої територіальної основи місцевого самоврядування, його повсюдністю;
– розмежуванням компетенцій та повноважень між державною владою і
місцевим самоврядуванням, та між органами місцевого самоврядування різних
рівнів адміністративно-територіального устрою держави;
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– закріпленням за місцевим самоврядуванням джерел доходів (перш за все податків) на довготривалій та постійній основі;
– розмежуванням землі та майна між державою та органами місцевого самоврядування;
– спроможністю органів місцевого самоврядування у наданні послуг населенню, як через господарську діяльність власних підприємств, так і через залучення
приватного бізнесу;
– ефективністю контролю за діяльністю місцевого самоврядування з боку громадян та наявністю чітких механізмів відповідальності обраних та призначених
посадових осіб, а також органів місцевого самоврядування за результати їх діяльності;
– спроможністю органів місцевого самоврядування до формування місцевої
політики, визначення стратегії розвитку громад та територій, планування та
підтримки місцевого розвитку;
– наявністю та ефективністю механізмів кооперації між територіальними громадами та асоціаціями територіальних громад;
– рівнем взаємної довіри та партнерства між населенням територіальної громади, представниками бізнесу та органами місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування виступає як інститут публічної влади, і водночас воно є також формою безпосередньої участі населення у вирішенні місцевих проблем. З цієї точки зору показником розвиненості місцевого самоврядування мають бути:
– «прозорість» та відкритість діяльності й намірів органів та посадових осіб
місцевого самоврядування;
– доступність органів місцевого самоврядування для безпосередніх звернень
громадян та ефективність зворотного зв'язку;
– антикорупційна стійкість органів місцевого самоврядування;
– широке використанням на місцевому рівні механізмів прямої демократії та
громадського консультування.
На жаль, реальний стан місцевого самоврядування в Україні сьогодні за
більшістю наведених вище показників є незадовільним, а відтак місцеве самоврядування в нашій державі і як інститут публічної влади, і як форма безпосередньої
участі населення у вирішенні місцевих проблем не є суспільно ефективним8.
Низька ефективність місцевого самоврядування, поряд з неефективною державною владою та недосконалою судовою системою є найбільш актуальною
суспільною проблемою. Цю проблему неможливо вирішити лише через просте
розмежування повноважень між органами державної влади й місцевого самоврядування. Необхідно чітко визначити і закріпити за кожним рівнем публічної влади власні джерела бюджетних надходжень, що стане необхідною передумовою
подальшого розвитку місцевого самоврядування. Сьогодні економічна слабкість
територіальних громад, їхня фінансова залежність від держави, відсутність чіткого розмежування повноважень «по вертикалі» змушують місцеву владу орієнтуватися на обслуговування, головним чином, державних інтересів, а скоріше державних діячів найвищого рангу. Робота з населенням часто розглядається як вторинне, менш престижне завдання, і здійснюється багато в чому формально,
оскільки реальні потреби населення враховуються в останню чергу, як на
національному так і на місцевому рівнях. Відтак, рівень довіри до місцевої влади
з боку населення є значно нижчим за потенційно можливий. А в умовах невисокої довіри з боку населення, зростання господарської і фінансової самостійності

Юридичні і політичні науки

547

здатне перетворити місцеві органи влади в структури, що обслуговують лише самих себе, свій бізнес і які не будуть працювати на стратегічні потреби громади
(багато в чому це вже відбувається, особливо небезпечним виглядає розбазарювання комунальних земель у великих містах та курортних зонах).
Саме тому проблема ефективності місцевої влади має не лише «технічний»
характер, оскільки самого лише впорядкування (розширення) повноважень,
збільшення фінансових коштів та зростання господарської самостійності органів
місцевого самоврядування недостатньо для появи ефективної влади на місцях.
Ефективність місцевого самоврядування може бути до сягнута лише через
поєднання достатніх повноважень органів місцевого самоврядування, спроможності цих органів використати обсяг власних повноважень в інтересах громади та
відповідальності за свої дії перед територіальною громадою. Для вирішення цієї
проблеми, на наш погляд необхідні наступні кроки:
– зміна взаємовідносин у системі влада-населення та залучення і особиста
участь населення у вирішенні місцевих проблем;
– постійний публічний діалог місцевої влади з населенням;
– обізнаність громадян щодо їхніх прав та обов'язків у своєму місті (селищі),
у т.ч. через підвищення ролі місцевих ЗМІ і недержавних організацій в інформуванні громадян і вироблення у них визначеної позиції щодо актуальних проблем
місцевого життя;
– формування у населення запиту на ефективну місцеву владу, який покликаний створити й відповідну пропозицію;
– партнерство державної влади й органів місцевого самоврядування9.
Таким чином, процес становлення місцевого самоврядування в Україні, поряд
з іншими демократичними перетвореннями, на сьогоднішній день безумовно не є
завершеним, він продовжує розвиватися. Двадцять років, з огляду на світову
історію державотворення, не є значним проміжком часу, протягом якого можливо
у повній мірі перебудувати суспільство на якісно новій основі. Недоліки ж цього
процесу є майже неминучими супутниками прогресивного руху уперед.
Від початку проголошення незалежності в Україні через низку об'єктивних та
суб'єктивних причин так і не відбулося реальне становлення ефективного місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Як наслідок, громадяни України фактично відсторонені від участі в процесі управління державою і до цього часу не стали реальним суб'єктом в організації політичної влади. Натомість утворився замкнений на власні цілі та завдання, гіпертрофований (за обсягом сфер
втручання) інститут державної влади, що за своєю природою спрямований на перерозподіл наявних суспільних ресурсів. В українському варіанті цей інститут переважно спрямований на обслуговування інтересів вузького кола осіб вищої державної та зрощеної з нею так званої бізнесової еліти.
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Розділ 11
РЕЦЕНЗІЇ

В. П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСА ДИ
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Невідкладною вимогою часу і запорукою належного функціонування та подальшого розвитку держави є ефективне управління у сфері державної безпеки і
адекватне існуючим викликам та загрозам унормування суспільних відносин, що
виникають у даній сфері, і фактично стосуються усіх аспектів соціальної
життєдіяльності.
Теоретична розробка проблем регулювання відносин у сфері державної безпеки, зокрема, адміністративно-правового регулювання, є одним з найважливіших
чинників формування концептуальних засад управління у даній сфері. Саме цьому присвячена монографічна робота І.Ф. Коржа, яка нещодавно вийшла друком і
поповнила низку видань з проблематики державної безпеки*.
Складність проведення досліджень у сфері державної безпеки полягає передусім у тому, що відповідні наукові розвідки здійснювалися переважно у форматі
обмеженого доступу і досі продовжують замикатися малодоступними як для широкого обговорення у колі науковців та фахівців, так і пересічних громадян, які
цікавляться даною проблематикою.
Актуальність дослідження І.Ф. Коржа полягає у тому, що воно є першою
спробою комплексного висвітлення проблем адміністративно-правового впливу
на суспільні відносини у сфері державної безпеки, а також аналізу з урахуванням
вимог та потреб сьогодення основних складових категорії «державна безпека, системи суб’єктів управління сферою державної безпеки, їх функцій та повноважень. Зазначене дало змогу сформулювати й обґрунтувати наукові висновки та
відповідні пропозиції щодо шляхів та напрямів підвищення ефективності функціонування без пекових правовідносин та управління сферою державної безпеки.
Обрана автором структурна побудова дослідження дала йому можливість
висвітлити адміністративно-правову характеристику відносин у сфері державної
безпеки України, проаналізувати статус, функції та компетенцію уповноважених
державою суб’єктів управління у даній сфері, а також стан та проблеми удоско© НАГРЕБЕЛЬНИЙ Володимир Петрович – кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
* Корж І.Ф. Адміністративно-правове регулювання відно син у сфері державної безпеки України: монографія. – В.: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2013. – 384 с.

550
Держава і право • Випуск 62
налення адміністративно-правову характеристику відносин у сфері державної
безпеки України, проаналізувати статус, функції та компетенцію уповноважених
державою суб’єктів управління у даній сфері, а також стан та проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у цій сфері.
Значна кількість положень, які містяться в рецензованій монографії є новаторськими в частині комплексного дослідження згаданих проблем. За його результатами автор визначає перспективи розвитку і пріоритети модернізації системи управління та законодавства України у безпековій сфері. Практичне значення
монографічного дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані в подальших наукових розробках проблем, пов’язаних із державним управлінням та сферою державної безпеки України викладанні навчального курсу
«Державна безпека» обґрунтовані пропозиції, які містяться в роботі також можуть використовуватись у законотворчій діяльності спрямованій на вдосконалення державного управління, конституційного та адміністративного законодавства.
Позитивно слід оцінити низку положень, які висловлені в монографії. Зокрема, базуючись на теоретичних засадах загальної теорії права та правозастосовної
практики дослідником конструктивно проаналізовані існуючі наукові позиції щодо визначення понять «безпека» та «небезпека», їхнє співвідношення з поняттями «національна безпека» і «безпека держави», сформульоване й обґрунтоване
авторське визначення змісту поняття «державна безпека» як категорії
функціональної на відміну від визнаного на сьогодні підходу до цього питання як
категорії сталості (захищеності).
Заслуговують на увагу висновки щодо характерних рис правовідносин, які виникають у процесі здійснення управління сферою державної безпеки охоплюють
широкий спектр відносин як превентивного характеру, так і державного примусу,
у тому числі із застосуванням впливу та примусу спеціального характеру. Автором наведені відмінності управління відносинами у сфері державної безпеки зокрема та управління цією сферою в цілому порівняно з управлінням в інших сферах життєдіяльності. На переконливу думку дослідника, зазначене пов’язано з
важливістю даної сфери, необхідністю захисту держави як основного суб’єкта забезпечення належного функціонування та існування людини, суспільства і держави в цілому, а також і специфікою функціонування в Україні виконавчої гілки державної влади та інституту Президента України, з існуванням дуалізму державної
виконавчої влади тощо.
В роботі детально досліджено систему управління сферою державної безпеки
та систему її забезпечення, функціонуючих в них суб’єктів, їх правовий статус, а
також ґрунтовно проаналізовано та зроблені висновки щодо причин низької ефективності управління існуючими у сфері державної безпеки відносинами. В числі
яких, на думку автора, прр5Ря функціонування системи стримувані і противаг
гілок державної влади, високий рівень корупції в системі державної влади.
В цілому, не зважаючи на окремі недоліки монографічного дослідження
І.Ф. Коржа (повна схематичність у викладенні матеріалу, недостатня визначеність
змісту і меж адміністративно-правового впливу на відносини у сфері державної
безпеки) отримані результати можна вважати вагомим внеском у подальшу розробку та поглиблення методології і теорії адміністративно-правового регулювання відносин у сфері державної безпеки, пошук нових підходів до вивчення особливостей та окремих аспектів проблем функціонування сфери державної безпеки.
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АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСВІТТУ*
У системі прав людини, які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, важливе місце посідає право людини на освіту. Адже дане право слугує задоволенню потреб окремої людини в здобутті освіти, що, своєю чергою, гарантує
реалізацію цілого спектру інших конституційних прав. Якщо ж взяти до уваги,
що право людини на освіту спрямоване ще й на забезпечення національної безпеки та загалом на розвиток держави і суспільства, то вкотре переконуєшся у теоретичній і практичній доцільності проведення досліджень з означеної проблеми.
Крім того, студіювання права людини на освіту набуває особливої цінності в умовах реформування національних систем освіти більшості країн світу та адаптації
освітнього законодавства України до міжнародних стандартів. З огляду на це очевидна актуальність наукової праці Ольги Федорівни Мельничук «Право людини
на освіту» як в теоретичній, так і в практичній площині.
Рецензована монографія вирішує проблему формування концептуальних основ права людини на освіту, вироблення єдиного понятійно-категоріального апарату та методології дослідження, а також розробки рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства у сфері правового регулювання освітніх
відносин.
Дана наукова праця логічно структурована та дає змогу комплексно висвітлити теоретико-правові засади права людини на освіту. Автор послідовно та ґрунтовно досліджує гносеологічні витоки та сучасні концептуально-методологічні
засади права людини на освіту, здійснює його сутнісну характеристику та розкриває механізм і гарантії реалізації даного права.
У першому розділі монографії, на основі аналізу праць класиків світової філософсько-правової думки, автор обґрунтовує періодизацію розвитку концептуальних засад права людини на освіту в Західній Європі та Америці, в Україні та Росії
та їх характерні риси. О. Ф. Мельничук доходить висновку, що формування ідеї
права людини на освіту відбувалося протягом тривалого часу і залежало від
соціально-економічних, політичних, культурних, релігійних, психологічних та
інших умов розвитку суспільства. Загалом, еволюція концепції права людини на
освіту пройшла через релігійні та ідеологічні нашарування від її зародження в
епоху рабовласництва, як потреби у вихованні винятково «вільних» людей, до
створення сучасних наукових теорій праворозуміння та визнання права на освіту
за кожним.
Новаторським, із наукової точки зору, є дослідження змісту права людини на
освіту в аспекті природноправової, позитивістської, інтегративної теорій праворозуміння. Слушним є твердження автора про те, що саме інтегративна юриспруденція дозволяє розглядати аналізоване право комплексно, поєднати формальні та
змістовні його характеристики, забезпечивши рівновагу інтересів окремої особи,
суспільства та держави.
© МУРАШИН Олександр Геннадійович – доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
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Наукову цінність становить висвітлення методології дослідження права людини на освіту, під якою О. Ф. Мельничук розуміє систему теоретичних принципів,
філософсько-світоглядних підходів, методів, які дозволяють всебічно та об’єктивно розкрити загальні закономірності становлення, функціонування та розвитку
права людини на освіту.
Неабияку роль для розвитку теорії права людини на освіту має з’ясування сутності суб’єктивного права людини на освіту, структури та особливостей його елементів, місця в системі інших прав, що й вирішує автор у другому розділі монографії. Критично аналізуючи погляди вчених, О.Ф. Мельничук висловлює власну
точку зору щодо поняття суб’єктивного права на освіту, розуміючи його як юридично забезпечену можливість особи здобувати знання, формувати вміння, навички, особистісні властивості з метою власного гармонійного розвитку та
суспільства в цілому. Поглиблює розкриття суб’єктивного права на освіту авторська класифікація його ознак – на загальні, що притаманні всім категоріям
прав людини, та спеціальні, що розкривають особливість аналізованого права.
Дослідниця аргументовано доводить доцільність тричленної юридичної конструкції суб’єктивного права людини на освіту та виокремлює особливості його
правомочностей.
Теоретичну і практичну цінність дослідження становить висвітлення автором
співвідношення між правом людини на освіту та іншими правами, яке виражається в тісному зв’язку між ними та їх взаємообумовленості. Автор аргументовано доводить, що реалізація права людини на освіту була б взагалі неможливою
без існування права на життя та неповноцінною без задоволення права на здоров’я, гідність, свободу творчості, думки і слова, вільне вираження своїх поглядів
і переконань, права на інформацію, працю, вільний розвиток особистості,
соціальний захист. Відповідно, здійснення означених прав також було б неефективним без реалізації права людини на освіту, яке виступає засобом забезпечення
більшості з них.
Наукову значущість має третій розділ монографії, в якому набули розвитку поняття та структура механізму реалізації права людини на освіту, сутність якого
розкривається не лише через призму правових засобів, але й загальносоціальних
чинників. Аналізуючи ознаки механізму реалізації права людини на освіту, автор
наголошує на його соціально-правовій природі, спрямованості на задоволенні потреб людини у здобутті освіти, обумовленості складу його елементів законним
інтересом особи та динамічному характері даного механізму. Дослідниця розкриває сутність стадій механізму реалізації права людини на освіту як взаємозв’язаних етапів діяльності, кожен з яких має власні завдання, правові засоби, коло
учасників, що спрямовані на здобуття знань, формування умінь, навичок і властивостей особи.
Наукову новизну становлять ідеї автора щодо класифікації принципів реалізації права людини на освіту, за основу якої беруться ступінь детермінованості
освітнім законодавством та принципи педагогіки.
Позитивно оцінюємо пропозиції дослідниці щодо потреби удосконалення
чинного освітнього законодавства, зокрема й шляхом підготовки в перспективі
Освітнього кодексу України, структура якого пропонується в монографії.
У рецензованій праці розвивається концепція освітніх та тісно пов’язаних з
ними правовідносин. Зокрема, пропонується їх поняття, виокремлюються особливості, характеризуються суб’єкти, об’єкти, зміст і підстави трансформації
освітніх правовідносин.
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На високому пізнавальному рівні подано матеріал четвертого розділу, який
присвячено розкриттю гарантій реалізації права людини на освіту. Науковий інтерес викликає обґрунтування автором ідеї освітньо-правових гарантій права людини на освіту, під якими розуміється система правових засобів об’єктивного та
суб’єктивного характеру, що використовуються в освітній сфері для забезпечення
реалізації, захисту та охорони права людини на освіту.
У монографії значна увага приділяється висвітленню ролі органів державної
влади та інститутів громадянського суспільства в гарантуванні права людини на
освіту; аналізу особливостей здійснення захисту даного права державними органами управління освіти, органами громадського самоврядування навчальних закладів та громадськими організаціями. Доводиться необхідність посилення захисної функції органів державно-громадського управління освітою, що є важливим внеском в поглиблення теорії права людини на освіту.
Рецензована монографія ґрунтується на широкій теоретичній та нормативноправовій джерельній базі, на аналізі практики судів загальної та конституційної
юрисдикції, правових позицій Європейського Суду з прав людини. Об’єктивність
висновків засвідчує анкетування студентів та педагогічних і науково-педагогічних працівників окремих навчальних закладів м. Вінниці, проведене автором
з метою вивчення громадської думки щодо рівня забезпечення права людини на
освіту в Україні. Обрана методологія дослідження дозволяє дійти аргументованих
висновків, створити авторську систему основних понять і категорій з досліджуваної проблеми, вирішити завдання, поставлені в роботі.
На нашу думку, за наявності значної кількості переваг даному дослідженню
додало б повноти висвітлення права людини на освіту крізь призму сучасних
теорій праворозуміння та акцентування на окремих структурних елементах
механізму реалізації права людини на освіту, які залишилися за межами
студіювання.
Отже, монографічне дослідження О.Ф. Мельничук має неабияку теоретичну
та практичну цінність. Його результати сприятимуть осмисленню права людини
на освіту, практики його реалізації, формуванню засад освітнього права в Україні.
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